
Revista do Seminário dos AluRevista do Seminário dos AluRevista do Seminário dos AluRevista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010nos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010nos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010nos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010    

http://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revista----dodododo----seminarioseminarioseminarioseminario----dosdosdosdos----alunosalunosalunosalunos----dodododo----ppglm/ppglm/ppglm/ppglm/ 1 

A EDUCAÇÃO DO DESEJOA EDUCAÇÃO DO DESEJOA EDUCAÇÃO DO DESEJOA EDUCAÇÃO DO DESEJO SEGUNDO ARISTÓTELES SEGUNDO ARISTÓTELES SEGUNDO ARISTÓTELES SEGUNDO ARISTÓTELES    
Juliana Aggio, doutoranda em filosofia/USP 

 
 

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Quando lemos atentamente a Ética Nicomaquéia de Aristóteles, inevitavelmente nos 
deparamos com a problemática tese de que a função deliberativa da razão diz respeito 
exclusivamente aos meios e o desejo ao fim. A tese é problemática na medida em que, se o 
desejo for educável, então se pressupõe que a razão é de algum modo capaz de determiná-lo, 
portanto, também seria capaz de constituir o fim da ação; uma vez que o desejo, por natureza, 
não visa senão o que parece ser prazeroso, mas, por educação, torna-se capaz de ter como fim o 
que é verdadeiramente bom. Ao fim da leitura, certamente resta o problema ético de saber como 
a harmonia entre desejo e razão se realiza, i.e., como a razão pode participar da parte 
desprovida de razão, persuadindo o desejo. No entanto, como a razão poderia determinar o 
objeto de desejo, uma vez que a deliberação (bouleusis) tem como objeto apenas o que conduz 
ao fim e não o fim propriamente, i.e., uma vez que não podemos escolher deliberadamente 
(prohairesis) o fim da ação, o objeto de desejo? No intuito de solucionarmos esta dificuldade ou 
pressupomos que uma outra função racional, que não a deliberativa, atua sobre o desejo; ou que 
a razão não pode atuar diretamente determinando o fim, mas apenas indiretamente, i.e., 
engendrando por repetidas ações as disposições a partir das quais nascem certos desejos; ou 
ambas as soluções estão corretas, a saber: a razão determina indiretamente o desejo e não do 
mesmo modo em que é capaz de determinar os meios, i.e., por escolha deliberada. 

 
 
Quando lemos atentamente a Ética Nicomaquéia de Aristóteles, 

inevitavelmente nos deparamos com a problemática tese de que a função 

deliberativa da razão diz respeito exclusivamente aos meios e o desejo ao fim. A 

tese é problemática na medida em que, se o desejo for educável, então se 

pressupõe que a razão é de algum modo capaz de determiná-lo, portanto, 

também seria capaz de constituir o fim da ação; uma vez que o desejo, por 

natureza, não visa senão o que parece ser prazeroso, mas, por educação, torna-

se capaz de ter como fim o que é verdadeiramente bom. Ao fim da leitura, 

certamente resta o problema ético de saber como a harmonia entre desejo e 

razão se realiza, i.e., como a razão pode participar da parte desprovida de 

razão, persuadindo o desejo. No entanto, como a razão poderia determinar o 

objeto de desejo, uma vez que a deliberação (bouleusis) tem como objeto apenas 

o que conduz ao fim e não o fim propriamente, i.e., uma vez que não podemos 

escolher deliberadamente (prohairesis) o fim da ação, o objeto de desejo? No 

intuito de solucionarmos esta dificuldade ou pressupomos que uma outra 
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função racional, que não a deliberativa, atua sobre o desejo; ou que a razão não 

pode atuar diretamente determinando o fim, mas apenas indiretamente, i.e., 

engendrando por repetidas ações as disposições a partir das quais nascem 

certos desejos; ou ambas as soluções estão corretas, a saber: a razão determina 

indiretamente o desejo e não do mesmo modo em que é capaz de determinar os 

meios, i.e., por escolha deliberada. 

 É preciso primeiramente esclarecer que Aristóteles pressupõe que o 

desejo não é de uma natureza tal absolutamente avessa à racionalidade, ao 

contrário, ele é próprio de uma natureza que se compõe e participa da razão. E 

se compõe no sentido de poder ser regrada pelo o que a razão determina como 

sendo verdadeiramente um bem. Isso  significa que o desejo é educável e, mais 

do que isso, deve ser educado para que o homem possa realizar de modo 

perfeito sua natureza. 

Seria, portanto, incongruente à sua filosofia, dizer que o desejo é um 

obstáculo condenável a ser transposto ou extirpado da natureza; ou que haverá 

uma batalha incessante entre desejo e razão, não havendo jamais a 

possibilidade de se realizar a educação do desejo; ou que o desejo deva estar 

submisso de modo incondicional à razão, uma vez que ela seria capaz de 

determinar por si só a ação e esta seria a perfeita realização do dever moral. 

Não há, portanto, um problema propriamente psicológico, uma vez que a 

natureza humana é potencialmente capaz de realizar sua perfeita existência, a 

saber: a harmonia entre desejo e razão. 

Ao contrário da moral estóica, kantiana ou mesmo cristã, Aristóteles 

pressupõe que desejo e razão são inseparáveis assim como o corpo da alma, a 

cera do selo impresso, o mármore da estátua. Inseparáveis, todavia distintos. 

Por isso, mesmo desprovido ele próprio de razão, o desejo pode participar dela, 

e, por outro lado, mesmo a razão desprovida de desejo, ela pode participar dele. 

Isso significa que o desejo é cognoscível e educável, mas não necessariamente 
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determinado pela razão. Assumamos, por enquanto, o que será argüido neste 

texto: de que a razão é capaz de atuar indiretamente sobre o desejo, seja 

incutindo bons hábitos, seja promovendo o autoconhecimento. A razão, desse 

modo, pode operar como causa coadjuvante ou indireta da constituição do 

objeto de desejo. Qual razão é esta e como ela atua, por um lado, e como o 

desejo pode ser educado, por outro, é o que pretendemos examinar aqui. 

Passemos antes ao problema propriamente dito. 

Em Ética Nicomaquéia, livro VI, capítulo segundo, Aristóteles nos diz da 

dupla necessidade para que a escolha deliberada seja boa (prohairesis 

spoudaia): a razão deve ser verdadeira e o desejo reto (orthe)1. Ou seja, nem a 

virtude moral, i.e., a retitude do desejo, nem a intelectual, i.e., a razão 

verdadeira, são separadamente causa suficiente na produção da boa escolha. É 

preciso haver a conjunção destas duas causas, destas duas virtudes e, portanto, 

do desejo e da razão. O ponto espinhoso é que o filósofo não nos diz 

explicitamente como esta bela e harmônica conjunção de desejo e razão 

concretamente ocorre. 

Pelo o que foi dito, é evidente que o desejo deve ser reto para que a 

escolha seja adequada, isso significa que não é por escolha que o desejo é reto. 

Ou seja, mesmo ainda sem sabermos como o desejo se torna reto, i.e., educado, 

sabemos ao menos que não é por escolha, uma vez que a condição para a 

escolha ser boa é o desejo ser reto, i.e, a educação do desejo é condição 

necessária e prévia para que a boa escolha se realize. Logo, por princípio, a 

escolha, ela mesma, não poderia ser condição para que o desejo seja reto; senão 

a escolha seria condição daquilo que faz dela ser propriamente uma escolha: o 

desejo. Aristóteles é explícito ao dizer que “a causa da ação (eficiente e não 

final) é a escolha, e a causa da escolha é o desejo (orexis) e o pensamento em 

vista de um fim (EN VI 2: 1139a32-3)”. É porque desejamos que escolhemos os 
                                                           

1 EN VI 2: 1139a22-27: “Como a virtude ética é uma disposição conforme a escolha deliberada e a escolha 
deliberada é um desejo deliberado, então tanto a razão deve ser verdadeira como o desejo reto, se a 
escolha é boa, e o último deve perseguir o que assere a razão”. 
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meios para realizarmos o desejo. O desejo é condição prévia e, portanto, 

antecede à deliberação. Para que haja escolha, é preciso que haja desejo; mas o 

inverso não é verdadeiro, pois para haver desejo não é preciso que haja escolha. 

Senão, animais e crianças, que são incapazes de deliberar, também o seriam de 

desejar; o que é absolutamente falso.  

Esta dificuldade em saber como se realiza a educação do desejo também 

se apresenta ao buscarmos compreender como a prática de ações virtuosas 

engendra uma disposição virtuosa (hexis arete), uma vez que, antes de termos 

uma disposição virtuosa, devemos praticar atividades similares2. Ou seja, 

devemos, no início da formação do caráter, praticar ações justas sem sermos 

propriamente justos, mas a partir de uma autoridade externa, i.e., da força 

compulsória das leis e da conduta dos familiares e concidadãos3. Trata-se, 

portanto, do problema da formação do caráter. No processo de aquisição das 

disposições virtuosas, o desejo vai sendo constituído enquanto um desejo reto. 

Logo, a retitude do desejo precede lógica e cronologicamente à possibilidade da 

boa escolha, assim como as ações em conformidade à autoridade exterior 

precedem às ações por decisão autônoma. Em suma, é necessário haver 

previamente um hábito moral concernente aos desejos para que a reta razão seja 

efetivamente causa conjunta da ação. É neste sentido que podemos afirmar que 

há precedência da disposição (hexis) à razão. Tal precedência é fundamental 

para distinguirmos a ética aristotélica da platônica, uma vez que nesta última a 

razão é a causa do verdadeiro desejo e, portanto, causa suficiente e necessária 

da ação; enquanto para o estagirista a razão só pode ser causa da ação se estiver 

em acordo com o desejo4. 

                                                           

2 EN II 1: 1103a14 e ss. Sobre a precedência da ação em relação à disposição, ver os capítulos primeiro e 
segundo do livro II da EN. 
3 Ver EN X 9: 1179b30 e ss. Sobre a autoridade paterna, ver 1180b4-7.  
4 Ver a passagem EN III 3 : 1113a23-24, seguida do comentário de Zingano, Tratado da Virtude Moral, ed. 
Odysseus, 2008. Se, para Platão, desejamos porque sabemos que é bom, para Aristóteles, diferentemente, 
desejamos porque parece bom, mesmo que saibamos que não o é. 
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A educação prévia do desejo é a condição para que o sujeito compreenda 

o sentido moral do que deve ser feito e, somente assim, possa tomar a boa 

decisão5. Por isso, concluímos que assim como, do ponto de vista da ação, o 

desejo antecede à operação racional deliberativa, do ponto de vista da formação 

do caráter, a educação do desejo, i.e., a constituição da virtude moral precede à 

da virtude intelectual, a phronesis6. Por isso, sem dúvida, podemos afirmar que 

o hábito que incute a virtude moral precede e é condição necessária para o 

aprendizado da virtude intelectual; uma vez que a virtude não é naturalmente 

dada, nem a razão é autônoma o suficiente para tornar o homem virtuoso. Salvo 

aqueles ‘bem-nascidos’ que naturalmente amam o que é belo e bom, a razão não 

tem qualquer eficiência prática para a grande maioria comumente arrastada 

pelos apetites. Vale então para a maioria a seguinte fórmula: como a terra que 

deve ser cultivada para receber a semente, o desejo deve ser cultivado para 

ouvir a razão7. Em suma, é necessário que haja a educação do desejo para que a 

razão seja reta e tenha eficiência prática. 

Sendo assim, não apenas no âmbito da ação o desejo antecede à escolha, 

não podendo ser ele próprio escolhido; também no âmbito da formação do 

caráter a educação do desejo é condição para que a razão seja capaz de 

apreender verdadeiramente o que deve ser feito. E verdadeiramente quer dizer 

não apenas ver o que deve ser feito (isto o vicioso também é capaz), mas 

persuadir o desejo a ter prazer com o que é correto, i.e., ver verdadeiramente 

significa apreender como prazeroso isto que deve ser feito. 

Sendo assim, temos que assumir que, para que o desejo seja conforme a 

razão, ele deve ser educado a “ouvi-la” e a “obedecê-la”8. Dizer isso significa 

                                                           

5 Ver EN X 8: 1179a23-26. 
6 Em termos gerais, a virtude intelectual depende ao menos da virtude moral da temperança (sophosin), 
ou seja, não é possível ser prudente sem que se seja temperante (cf. EN 1140b12-19; 1103a16-17 e Pol. VII 
15: 1334b15 e ss.). Mesmo havendo precedência, sabemos que é a atuação conjunta de desejo e razão, 
virtude moral e intelectual que produz a ação propriamente virtuosa e, portanto, o homem virtuoso. 
Portanto, podemos afirmar que há precedência, mas não prevalência da virtude moral sobre a intelectual. 
7 EN X 9: 1179b24-31. 
8 Termos utilizados em EN I 13: 1102b29-1103a3. 
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pressupor que o desejo não nasce reto e que o fim não é naturalmente9 um bom 

fim, mas que, ao contrário, deve ser constituído dessa forma. Se fosse 

naturalmente bom, não haveria por que educá-lo, ou seja, não haveria motivo 

ético para tanto, nem uma razão que fosse capaz de participar da parte 

desiderativa, persuadindo-a. Tampouco poderia haver educação do desejo se a 

parte desiderativa não fosse naturalmente educável, i.e., constituída, por 

natureza, para obedecer à razão. 

Basta dizermos, por enquanto, que ser educado é passar a se habituar a 

desejar o que se deve. O hábito (ethos), por sua vez, é incutido por repetidas 

ações; no caso, boas ações. Sendo assim, em princípio, realizamos boas ações 

sem desejá-las por elas mesmas, mas por uma autoridade externa, i.e., em vista 

de ser elogiado ou de evitar ser repreendido. Quanto a este ponto Aristóteles é 

claro: “a advertência e toda censura e exortação indicam que o aspecto 

irracional é persuadido de certo modo pela razão (EN I 13: 1102b34-1103a1)10”. 

Dizer que o desejo é persuadido pela razão é bem diferente de dizer que ele é 

escolhido por ela. Se pudesse ser escolhido racionalmente, i.e., 

deliberadamente, então não haveria necessidade do hábito como uma prática 

formativa do desejo. Ora, o desejo não pode ser imediata e diretamente 

determinado pela razão, pelo o que ela dita como certo. Ele deve ser preparado, 

cultivado, habituado a obedecê-la. Se pudéssemos escolher o que desejamos, 

não haveria necessidade alguma de se educar o desejo e menos ainda de manter 

essa educação com a prática regular de ações virtuosas. É justamente em 

posição oposta ao naturalismo e ao racionalismo que podemos compreender o 

desejo, a saber: ele não é nem dado por uma natureza inata boa ou má, nem por 

uma razão autônoma o suficiente para determiná-lo segundo o conhecimento 

do bem e do mal. Desse modo, não podemos dizer que desde o início sabemos 
                                                           

9 Ver também EN III 5: 1114b17-25. 
10 O estagirista é inclusive profundamente preciso ao falar que o grau de censura deve variar conforme o 
grau de erro seja menor ou maior (EN IV 5: 1126b7-9). Muitas outras passagens também dizem da 
educação por elogio e censura, faço referência a apenas algumas: EN II 9: 1109b14-20; III 5: 1113b22-26; III 
12: 1118b35-1119b15; VII 4: 1148a26-30.   
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desejar retamente, mas que esta retitude é fruto de uma prática regular de boas 

ações que engendra esta disposição de bem desejar11. Por isso, não só não é 

possível escolher deliberadamente o desejo, como não faria sentindo algum 

para ética aristotélica se assim fosse possível. 

É bem sabido que a interpretação de Tomás de Aquino, retomando, por 

sua vez, a idéia agostiniana da escolha como um movimento ativo da vontade, 

consolida a tese racionalista de que a boulesis aristotélica é um desejo da parte 

racional da alma, portanto, uma vontade. Por detrás deste conceito, há a crença 

de que somos agentes livres no sentido de podermos escolher o que desejamos. 

No fundo, o erro interpretativo consiste em confundir o ato de escolher realizar 

um desejo dentre outros com o ato de escolher o que desejar. Escolher desejar é, 

certamente, distinto de escolher concretizar um desejo dentre vários outros, 

pois sabemos que é possível desejar sem ter que, necessariamente, realizar o 

nosso desejo. Seria, em verdade, contra-intuintivo não fazer esta distinção entre 

desejar e satisfazer um desejo. Aristóteles nitidamente diferencia esses dois 

momentos, o do desejo e o da ação, atribuindo escolha apenas à ação. Podemos 

escolher agir, mas não desejar. A responsabilidade moral incide exclusivamente 

na escolha por realizar ou não um desejo e de forma alguma no próprio desejo, 

no próprio ato de desejar isto e não aquilo outro. Ou seja, o desejo não está em 

nosso poder do mesmo modo que a ação. Como a ação pode ser escolhida 

deliberadamente, então dizemos que ela está inteiramente em nosso poder. 

Poderíamos dizer que o desejo está parcialmente em nosso poder na medida em 

que está em nosso poder escolher o início da constituição do caráter. 

Diante do que foi dito, a seguinte tese deve ser sustentada: não podemos 

jamais escolher deliberadamente sentir certa emoção ou ter certo desejo, pois a 

razão deliberativa não determina o objeto de desejo, i.e., o fim12, nem a emoção 

                                                           

11 Sobre a práticas de ações constituírem as disposições éticas, ver EN II 1: 1103a14 e ss. 
12 São muitas as passagens que dizem que o fim (telos/hou heneka) não é objeto de deliberação, mas 
apenas os meios (ta pros ta tele), cito apenas as mais significativas: EN III 2: 1111b26-27; III 5: 1112b11-12; 
VI 4: 1140a27-28; VI 9: 1142b33 e ss; VI 13: 1144a7-9; EE II 10: 1226a7-17; Ret. I 6: 1362a18. Ver também o 
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a ser sentida. Isto é evidente pelo o que foi dito até aqui e também pela 

afirmação literal do filósofo de que nos “encolerizamos e tememos não por 

escolha deliberada (metha aproairetos), ao passo que as virtudes são certas 

escolhas deliberadas ou não são sem escolha deliberada (EN II 5: 1106a3-4)”. Do 

mesmo modo em que não somos elogiados ou censurados por termos 

simplesmente certa emoção, mas sim por agirmos sem moderação conforme 

certa emoção13, também não poderíamos ser elogiados ou censurados por ter 

simplesmente certo desejo, mas por realizá-lo ou não14. Enfim, somos 

responsáveis pelas nossas ações, uma vez que estas podem ser fruto de uma 

escolha, mas jamais pelos desejos. 

Se o que foi dito até aqui é verdadeiro, então devemos atribuir verdade à 

tese de que não é possível escolher deliberadamente o desejo, mas é possível 

passar a desejar conforme a deliberação (oregometha kata ten bouleusin: 

1113a13). Evidentemente, desejar conforme a deliberação não significa escolher 

deliberadamente o que se deseja. Mesmo porque, se assim fosse, teríamos que 

conceber um desejo da razão ou uma razão que deseja; o que é absurdo. 

Aristóteles é claro ao dizer que o desejo é desprovido de razão, assim como a 

razão é desprovida de desejo15. 

Remontando a ordem que vai do fim à ação, podemos inferir que, diante 

de um certo fim, investigamos sobre os meios para realizá-lo. Uma vez 

concluída a deliberação, escolhemos realizar ou não este fim. Se for escolhido, 

então significa que o que desejamos estava em conformidade com a deliberação, 

i.e., foi aprovado como sendo moralmente bom. Isso não significa que 

constituímos o objeto de desejo a partir do que foi deliberado, mas que, ao 
                                                                                                                                                                          

artigo de Pierre Aubanque, La prudence aristotélicienne porte-t-elle sur la fin ou sur les moyens? in Revue Revue Revue Revue 
des Études Grecquesdes Études Grecquesdes Études Grecquesdes Études Grecques, Tome LXXVI, Belles Lettres, 1965.  
13 Isto é: por agirmos de modo virtuoso ou vicioso com relações às emoções e desejos. Para tanto, ver EN II 
5: 1105b29-1106a2.  
14 Esta inferência pode ser sustentada por outras passagens exteriores ao capítulo 5 do livro II da EN, mas 
também se sustenta por Aristóteles ter referido, neste capítulo, ao apetite (epithumia) e à cólera (orge), 
correlata do impulso (thumos), como componentes de sua lista de emoções, aos quais não há escolha 
deliberada possível e, portanto, responsabilização por senti-las (1105b22). 
15 Cf. EN I 13: 1102b30-1103a1.  
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concluirmos a deliberação e escolhermos realizar o fim, o nosso desejo foi 

avaliado como estando em conformidade com a deliberação. 

O objeto de desejo é o início da deliberação, caso contrário, não se 

deliberaria sobre nada. Ora, a deliberação não é senão encontrar os meios para 

um fim já dado. Uma vez concluída a deliberação, o objeto de desejo passa a ser 

objeto de desejo deliberado, i.e., objeto de desejo realizável por meios 

encontrados pela deliberação. Um objeto de desejo deliberado poderá ser 

realizado ou não, ser escolhido ou não, e uma vez escolhido, a expressão 

mesma desta escolha é a ação. 

Como é possível passar a desejar conforme a deliberação, na medida em 

que o desejo for educado a obedecer à razão, podemos concluir que esta 

educação nada mais é do que a via indireta de atuação da razão sobre o desejo, 

i.e., por hábito e autoconhecimento16. Via indireta na medida em que, segundo o 

filósofo, o intelecto, por si mesmo, não é princípio motor, portanto, não é capaz 

de determinar o desejo. Apenas um intelecto que esteja em harmonia com o 

desejo é capaz de atuar sobre ele. Em outros termos, a razão só é capaz de 

participar do desejo se e somente se houver a educação do desejo. A via indireta 

ou o modo pelo qual a razão participa do desejo se realiza através da 

constituição do caráter, i.e., através da prática regular de certas ações.  

É de suma importância enfatizar que o fim é visto pelo virtuoso e não 

escolhido deliberadamente por ele. Esta declaração é um princípio adotado, 

portanto, indemonstrável. Aristóteles parte do pressuposto de que o virtuoso vê 

(horan)17 o que deve ser feito. Dizer isto nada mais é do que dizer que o desejo 

                                                           

16 Pela brevidade do texto, não cabe aqui discorrermos sobre este segundo modo indireto de atuação da 
razão sobre o desejo; nem o filósofo o faz explicitamente, mas apenas uma breve menção em EN II 9: 
1109b2-8. Trata-se simplesmente de tomar consciência sobre as próprias disposições e de que as 
disposições provêm do exercitar-se nos atos particulares, o que implica saber a quais desejos tendemos 
mais. Conhecer a regularidade dos desejos não é senão se dar conta da repetição de nossas ações. E, uma 
vez, tendo consciência desta tendência, o agente pode procurar mudar, realizando ações no sentido 
contrário até encontrar o meio termo nas ações e, portanto, nas emoções e desejos. O autoconhecimento 
não serve senão para que possamos mudar de hábito. 
17 O virtuoso vê (horan) o que é bom a ser feito: EN III 4 1113a34 e vê corretamente (horosin orthos): EN VI 
14 1143b14.  
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põe o fim que dita a reta razão, mas não a operação deliberativa da razão, uma 

vez que o fim não é posto por escolha deliberada. Colocar um fim, em termos 

gerais, significa perceber o que é preciso ser feito diante das circunstâncias que 

se apresentam; seja em vista de sobreviver apenas, como no caso dos animais, 

seja em vista de bem viver, ser feliz, como no caso dos homens. 

O desejo é capaz de imaginar como prazeroso qualquer objeto que assim 

lhe apareça como tal; porém só é capaz de pôr o fim correto ao obedecer ao que 

dita a razão como sendo verdadeiro. Enquanto o desejo não educado se guia 

pelo prazeroso, o já educado é capaz de se guiar pelo o que é racionalmente 

apreendido como um bem. O virtuoso se encontra numa harmonia tal que o 

que a razão vê como sendo o melhor o desejo deseja. Em suma, educação moral 

parece ser condição simultânea da apreensão racional verdadeira do bem e do 

desejo que a toma como objeto, ou seja, o virtuoso vê e imediatamente deseja o 

que deve ser feito. E assim o faz porque está previamente disposto a fazê-lo. O 

virtuoso não poderia ver o que deve ser feito e não desejá-lo. Este seria o caso 

do vicioso, que mesmo sabendo o que deve ser feito, deseja e faz o contrário. 

Reiteramos o que foi até aqui sustentado: de que não é possível escolher 

deliberadamente o que desejar, mas é possível passar a desejar conforme a 

deliberação. Em suma, pretendíamos, com o presente texto, examinar se e como 

a razão pode atuar sobre o desejo. Para tanto, bastou-nos distinguir dois 

momentos da formação: um anterior e outro posterior à educação do desejo. Ou 

seja, um em que o desejo não foi ainda educado e outro em que ele passou a 

ouvir e obedecer à razão. E isto na medida em que nascemos desprovidos de 

virtude e passamos, por hábito, a adquiri-la. Educar o desejo não é senão 

tornar-se moralmente virtuoso. E como o desejo é naturalmente a busca 

indiscriminada por prazer e a recusa de qualquer dor, educar o desejo significa 

educar a ter prazer e dor com o que se deve, como e quando se deve.  
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