O afeto como razão e consequência das relações humanas
The affection as the reason and the consequence of the human relationships
Paulo Thomas Korte

Resumo: Este texto demonstra quatro tipos de afeto que influenciam as ações humanas:
eros, filia, storgè e ágape. A história da humanidade é também a história destes
quatro sentimentos. O amor erótico, o amor da amizade, o amor à família e o
amor à tudo e a todos. Não há notícia de civilização humana que não tenha
pautado sua vida em grande parte nestes sentimentos. A história da civilização
é a história da família, e, portanto, representa o amor Eros e o amor storgè. A
história das grandes revoluções é a história do amor ágape, mas também é a
história do amor filia, ligado aos amigos, considerados como tal, seus
compatriotas. O ser humano para decidir entre ficar com uma pessoa ou deixála, precisa conhecer exatamente qual o sentimento que o orienta. Com poucas
palavras compreende-se pouco da alma, com muitas palavras compreende-se
muito da alma. O universo é do tamanho de seu vocabulário.

Palavras-chave – amor – Eros – filia – storgè – ágape – família – relações humanas

Abstract: This text demonstrates four types of affection that influence the human actions:
eros, filia, storgè and ágape. The history of humanity is also the history of these
four feelings. The erotic love, the love of the friendship, the love of the family
and the love of everything and everybody. There is not any notice of any
human civilization that did not rule their life in the most of these feelings. The
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history of the civilization is the history of the family, therefore represents the
Eros love and the storgè love. The history of the big revolutions is the history
of the ágape love but also the history of the filia love, connected to friends
considered as their compatriots. The human being to decide to stay or not with
someone, needs to know exactly what is the feeling that it is lead. Little of the
soul is known by few words but lots of the soul is known by many words. The
universe is the size of your vocabulary.

Keywords: Love – Eros – filia – storgè – agape - family- human relationships

O ser humano é um ser social. Por ter essa característica, é da sua essência ter vontade de
estar junto de outro. E, essa vontade, pode ser expressa por meio do afeto. É o afeto

1

que faz

com que os seres humanos unam-se uns aos outros.

Esse afeto pode ser utilitário ou verdadeiro, segundo a definição aristotélica 2, ou
interessado e verdadeiro, segundo a definição platônica 3. O afeto utilitário (ou interessado)
depende da condição da relação gerar prazer ou algum outro benefício, e portanto, a relação dura
enquanto esse prazer ou benefício durar.

O afeto verdadeiro pode gerar – e acaba gerando – prazer e sendo útil, mas não é esse o
seu fim. O seu fim reside nele mesmo. O ser humano carece de afeto. O afeto verdadeiro tem fim
1

no sentido de amor, pois o afeto pode ter a acepção de tudo aquilo que afeta o ser humano, e portanto,
tanto o amor, quanto o ódio, seriam afetos do seres humanos. Mas aqui, utilizaremos o afeto, apenas no
sentido do amor.
2 ARISTÓTELES, op. cit.
3 PLATÃO. O banquete.
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na própria relação e independentemente de seus efeitos. A intenção é de estar junto e fazer o bem
um para o outro, ainda que em determinadas épocas esse bem não apareça.

Se existem essas duas espécies de afeto, ou seja, verdadeiro e interessado, há 4
subespécies da primeira e quatro da segunda. São eles: eros, filia, storgè e ágape.

Eros é o amor romântico, erótico, o afeto entre duas pessoas apaixonadas; filia, é a
amizade, aquele afeto que difere do eros, porquanto não há desejo sexual, sendo encontrado
entre seres humanos que se querem bem independentemente de qualquer interesse; storge é o
amor pela família, ou seja, aquele ligado aos laços sanguíneos; e o amor agape4 é o amor a tudo e
a todos indistinta e incondicionalmente, é aquele amor que é verbo intransitivo, pois não há
objeto de desejo ou de amor. Ama-se tudo e a todos, e, portanto a tudo se sente integrado. O ser
fica em estado de amor, e não em amor com relação a algo ou a alguma pessoa. Por isso não se
pode admitir um amor-ágape na espécie de amor interessado e, portanto é subespécie apenas da
primeira, a espécie do amor verdadeiro.

Para uma correta descrição dos sentimentos da alma, é de fundamental importância a
compreensão destas qutro espécies de amor, por conta de que “há uma relação entre a

4

O amor ágape tem aquelas propriedades expostas em Corintios I; 13: “Ainda que eu falasse a língua
dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine./ E
ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que
tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. / E ainda
que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo
para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria./O amor é sofredor, é benigno; o
amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece./Não se porta com
indecência, não busca os seus interesses, não se irrita não suspeita mal; / Não folga com a injustiça,
mas folga com a verdade; / Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta./O amor nunca falha; mas
havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; /
Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos;/ Mas quando vier o que é perfeito, então o que
o é em parte será aniquilado./Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
discorria como menino, mas, logo eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino./Porque
agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas
então conhecerei como também sou conhecido./Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor,
mas o maior destes é o amor.”
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linguagem e as operações do espírito” 5 de forma que a alma do ser humano cria um universo de
palavras para se comunicar com ela mesma e com o outro. A linguagem representa uma
realidade e consequentemente gera uma compreensão. Se a linguagem for pobre, a comunicação
do ser humano consigo mesmo e com o outro também o será, e provavelmente refletirá uma
realidade também pobre, ou até mesmo, falsa.

O que é verdadeiro para o amor, na conotação filia, pode ser falso em relação ao sentido
de ágape ou storgè. Se uma pessoa diz que “ama” a outra, este sentimento pode ter diversas
conotações (eros, filia, storgè, ágape), que não são contraditórias, nem necessariamente
excludentes. Em suas introspecções o ser humano pode achar que não ama mais uma pessoa,
porém, ele pode estar, com esta afirmação, representando para si uma realidade diferente da que
poderia perceber se tivesse o conhecimento dos outros significados da palavra “amor”. Isto
porque, poderá de fato ter deixado de sentir um determinado tipo de amor, e talvez apenas por
um tempo, mas não necessariamente todos eles. Enfim, com a compreensão destas 4 (quatro)
palavras gregas para a definição de diferentes espécies de amor, a alma tem mais elementos para
classificar e identificar seus afetos, e com isso tem uma compreensão melhor de uma possível
realidade percebida.

Importante definir também, que há ainda subespécies do amor à família (storge): o amor
de mãe, o amor de pai, o amor de filho, amor fraterno/conjugal. O amor de mãe é aquele que
“cuida, que nutre que fertiliza” 6; o amor de pai é aquele “que dá e recebe os limites, ele ensina e
aprende o certo e o errado, o pode-não pode, o sim bem separado do não, a lei, a ordem do pai”
7

; o amor de filho é aquele que “busca a conquista do amor parental” 8, ou seja, aquele que

5

NEF, Fréderic. A linguagem: uma abordagem filosófica, p. 8.
Iraci Gálicas, Do amor na saúde à saúde do amor, p. 107-118.
7 Ibid.
8 Ibid.
6
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incessantemente deseja ser reconhecido e premiado pelos pais. Esses três amores têm a
característica de serem amores em uma escala vertical, pois se pressupõe uma hierarquia entre as
pessoas que os vivem; já o amor fraterno/conjugal é aquela “forma de amor constatada entre o
eu e o outro em que a busca é da simetria, da dialética, do igual e do diferente, do eu concorda e
do eu discorda, porém simetricamente. Ambos, eu e outro, são “do mesmo tamanho”,
equivalentes em suas diferenças e semelhanças.” 9

Na relação matrimonial podem existir todos esses amores, amor de pai, amor de mãe,
amor de filho, amor fraterno/conjugal (que seria o filia com laços sanguíneos, na relação
fraternal, ou apenas laços matrimoniais na relação conjugal), na medida em que tais amores estão
ligados aos papéis que são exercidos na alma do ser humano e não necessariamente coincidem
com os papéis biológicos. Ou seja, a esposa pode fazer o papel da mãe, em um determinado
momento, de pai em outro, de irmã, de amiga, além do de fêmea. Da mesma forma, o marido
pode exercer esses papéis, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, além do de macho. E essa
compreensão é de fato muito relevante para o estudo da complexidade dos afetos que podem
permear a relação matrimonial.

Ademais, o segundo mandamento dos dez de Moisés, segundo o qual, devemos amar o
próximo como a nós mesmos, consiste, de acordo com Freud, um dos preceitos fundamentais da
vida civilizada, porque sem este preceito, a vida civilizada seria insuportável
acrescenta Bauman

11

10

. Por outro lado,

, “é também o que mais contraria o tipo de razão que a civilização

promove: a razão do interesse próprio e da busca da felicidade”.

9

Ibid.
Sigmund Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud.
11 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido – Sobre a fragilidade dos laços humanos, p. 97.
10
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Ocorre que, de acordo com Michel Foucault não é uma tarefa fácil definir o que seria
amar a si mesmo - que estaria implícita no “cuidar de si mesmo” (epiméleia heautoû) - na
medida em que tal conhecimento demandaria um outro, que seria o de “conhecer a si
mesmo”(gnôthi seatón). Da mesma forma, o cuidar do outro – amar ao outro - demanda o
conhecimento do outro. E aqui reside um grande problema: o ser humano está em constante
movimento.

Quando um ser ama o outro ser, ele está diante de um ser que não será o ser do momento
imediatamente posterior. Aquele ser humano amado não é um objeto inanimado, imóvel,
constante. É um ser animado, em transformação, inconstante, tanto no seu aspecto material (do
corpo), quanto no aspecto imaterial (da alma), e a cada momento adquire uma nova realidade.

Por conta disso, o amor eros que ligou inicialmente os dois jovens apaixonados, pode não
se manter na mesma intensidade ou qualidade, e nem por isso, deixa de ser amor. O amor-eros,
pode se transformar em amor-storge, o afeto à família, ou ainda em filia (a amizade), ou até
mesmo Ágape., e assim, sucessiva ou inversamente.

Para Schoppenhauer12, “contentarmo-nos com a felicidade, o bem-estar e o prazer de um
outro, mas isto é secundário e mediado pelo fato de que, antes, seu sofrer e sua carência nos
perturbaram.” E, em razão desta perturbação, ou simplesmente, da possibilidade dela ocorrer é
que agimos ou não de acordo com a mais natural e pura moral. Para ele 13 é a compaixão que nos
move para promover a ação moral, estamos,

12
13

Sobre o fundamento da moral, p.12
Ibid.
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“todos inclinados para a injustiça e a violência, porque nossa
necessidade, nossos apetites, nossa ira e nosso ódio aparecem imediatamente
na consciência e têm por isso o “ius primi occupantis” [o direito do primeiro
possuidor]. Em contrapartida, os sofrimentos alheios que causam nossa
injustiça e violência chegam à consciência só através do caminho secundário
da representação e só através da experiência, mediatamente, portanto. Por
isso diz Sêneca: “Ad neminem ante bona mens venit quam mala” [A ninguém
vem antes a boa mente, mas sim a má] (Episctulae, 50). O primeiro grau do
efeito da compaixão é o fato de que ela se opõe ao sofrimento que eu próprio
posso causar aos outros, por inibir as potências antimorais que habitam em
mim. Ela me grita “pare!” e se coloca como arma defensiva diante do outro,
protegendo-o da ofensa a que, não fora isso, meu egoísmo ou minha maldade
me teriam impelido. Desta forma, deste primeiro grau da compaixão surge a
máxima “neminem laede”, isto é, o princípio da justiça, virtude que só aqui e
em mais nenhum outro lugar tem sua origem mais pura, meramente moral e
livre de qualquer mistura, pois, do contrário, teria de repousar no egoísmo.”

Será essa compaixão, para ele, que

“me deterá onde e quanto eu possa empregar o sofrimento alheio para
alcançar meus fins; tanto faz que este sofrimento sobrevenha instantaneamente
ou um pouco mais tarde, direta ou indiretamente, agredirei tão pouco a
propriedade, seja espiritual, seja corporal, e portanto não me absterei apenas
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de toda ofensa física, mas também de, por via espiritual, causar-lhe dor,
através da humilhação, inquietação, desgosto ou calúnia.” 14.

Do que foi dito, decorre a importância substancial do afeto nas relações humanas, pois é
ele que dá causa, que remedia é e a finalidade das relações matrimoniais, e por consequência, das
relações familiares. A conduta moral de um indivíduo dentro destas relações só terá válido
fundamento se decorrer do afeto, e portanto, será este sentimento primordial que dará ao ser
humano a qualidade necessária do convívio familiar.
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