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Editorial

A Ágora é a praça pública, local de discussões fundamentais para o desenvolvimento 
(ou não) da Pólis. No mundo antigo ela era mais que um espaço geográfico, era um 
espaço de garantia da cidadania, sem nunca fechar os olhos para os problemas da 

época (como a escravidão por exemplo). Sabemos que esse foi um modelo de 
discussão e debate muito importante para o mundo contemporâneo e, atualmente, 

esse espaços são múltiplos, inclusive na rede mundial de computadores. A Ágora não 
se restringe mais a um lugar específico. Agora ela pode ser carregada no bolso, 

aparece na tela dos computadores, notebooks e tablets. O importante é ressaltar que 
os debates ainda continuem os mesmos, as mesmas temáticas atravessam o tempo e 
chegam até nós – não como respostas prontas, mas como provocações que estão na 

própria condição humana. 
O tema da Felicidade é um desses temas e durante muito tempo discutimos sobre a 
sua natureza. Seria ela um produto ou uma atividade? É possível conquistá-la? Seria 
ela um horizonte que, quanto mais perto chegamos, mais ela se afasta? Felicidade e 

prazer são a mesma coisa? É possível viver na sua ausência? Qual a relação entre 
riqueza e a felicidade?

Estas e outras questões serão tratadas nessa edição da Revista Ágora. A ideia é que 
esta revista seja capaz de provocar em cada um de seus leitores, através de todos os 
textos e pretextos, uma reflexão contínua sobre a aventura terrena que é o ato de 

existir. Mas que a leitura seja, antes de tudo, um lazer, pois como dizia Thomas 
Hobbes: “o lazer é a mãe de toda filosofia”. 

Nessa perspectiva, o Projeto Ágora: um grupo de estudantes animados em filosofar, 
motivados a pensar sobre as grandes questões contemporâneas, à luz de textos 

clássicos da História da Filosofia, convida você para tomar seu lugar em nossa praça de 
debates. 

Que as provocações sejam prazerosas e frutíferas! 

Renato Faria, professor de filosofia do CSAG.

1ª edição - 2019
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Dossiês Ágora

Resumos sobre as ideias dos filósofos explorados nessa 

edição, a respeito da felicidade e outros temas.

Demócrito
O grego Demócrito nasceu em Abdera, cidade
Grega, aproximadamente 460 a.C, tendo sua
morte datada no ano de 370 a.C. Defendendo
ideias a frente de seu tempo, esse filósofo pré-
socrático ficou famoso devido a sua teoria
atômica, a crença de que o universo é
governado por forças naturais e mecânicas
apenas, além da descoberta de como calcular o
volume do cone.
Como os pensadores da época, Demócrito
abordou diversos assuntos a fim de desvendar
os segredos do Universo que nos cerca, sendo
seus trabalhos mais conhecidos sobre a origem
do ser humano, a teoria atômica, além de
diversificar seus pensamentos nas áreas de

matemática, antropologia, biologia, física e medicina.
O filósofo risonho, como era conhecido, acreditava que a felicidade estava presente
na nobreza dos atos e no esquivo de atos marcados pela excessiva auto-indulgência.
Sendo descrita como uma propriedade da alma, para Demócrito a felicidade não
pode ser alcançada por meios físicos dessa forma é correta a visão de
supervalorização da alma em detrimento do corpo, já que sua perfeição da corrige a
inferioridade deste.

Sócrates

Nascido em Atenas aproximadamente em
469 a.C, Sócrates é tido como um dos pais
da filosofia ocidental tal como ela é.
Apesar dessa importante alcunha, o
ateniense nunca escreveu nenhum livro,
ficando conhecido, por meio das obras
redigidas por Platão. Logo, sua teoria foi
apresentada através de diálogos entre ele
e seus contemporâneos, sendo dois deles
“Protágoras” e “Críton” no qual o filósofo
utiliza do método socrático (maiêutica)
para discutir sua visão sobre o conceito
de Felicidade.

Analisando esses debates, Gregory Vlastos, importante estudioso da filosofia
antiga, afirma que, de acordo com a visão socrática, a busca pelo aperfeiçoamento
moral, a virtude, é o caminho para se atingir a felicidade, sendo essa descrita

escrito por Sofia Oliveira e Laize Lacerda
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apenas como a ausência de sofrimento. Portanto, Sócrates defendia que ela não
deveria basear-se em fatores externos uma vez que esse sentimento é o objetivo
final e não está presente em momentos fugazes de prazer, como acreditamos.

“Sócrates: [Eu os exorto] a não se importar por suas pessoas ou suas propriedades 
mais que pela perfeição de suas almas [...] pois a virtude não vem da riqueza, mas 

da virtude vem a riqueza e todas as outras coisas boas para o homem, tanto para o 
indivíduo quanto para o Estado” (Platão, 1995, 30 a 8- b 4).

Platão

O pensamento ocidental
contemporâneo foi construído ao
longo de centenas de anos, e um de
seus alicerces é a filosofia socrática-
platônica. Assim, faz-se necessário
uma pequena introdução acerca da
vida de Platão, visto que um
homem é resultado de seu tempo,
portanto, suas ideias também.

Nascido em 347 a.c no seio da
nobreza ateniense, o filósofo foi
discípulo de Sócrates, a quem
considerava “o mais sábio e o mais
justo dos homens”, ficando
profundamente indignado com
assassinato deste pela população de

Atenas. Desta forma ele parte em uma viagem a fim de se distanciar da cidade e
concluir seu aprendizado, e ,ao retornar, funda sua própria escola na qual ensinava
matemática, ginástica e filosofia.
Platão, inicia a tradição e o pensamento político ocidental, ao categorizar o níveis
evolutivos de conhecimento, começando no âmbito sensível (crença e opinião),
seguido do intermediário (raciocínio) , e finalizando com a intuição intelectiva
(captura a essência). De forma a afirmar que, aqueles os quais aspiram o ser
verdadeiro deveriam repudiar e abandonar o mundo comum para descobrir o das
ideias eternas.

Isso seria feito, por meio do método da dialética, que consiste na apresentação de
teses contrárias sobre o mesmo assunto, que por meio de um debate seria
descartado o que é falso chegando a verdade, a essência. Logo, o filósofo não
perguntaria o que traz felicidade e sim o que ela é, questionando os pensamentos
individuais até que se encontre um consenso universal.
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Aritóteles
Aristóteles (384-322 a.c) foi um grande
filósofo grego. Nascido em Estagira,
cidade da Grécia antiga,com cerca de 16
anos parte para Atenas que era o maior
centro intelectual e artístico da época.
Durante o tempo vivido lá, ele ingressa
na Academia, escola criada por Platão
saindo apenas quando este morre. Com
isso, Aristóteles passa a dirigir uma
escola em Assos e posteriormente
recebe o convite para ensinar o filho de
Felipe II da Macedônia, que se tornaria
Alexandre, o Grande. Concluída a
educação do futuro herdeiro da
Macedônia, o filósofo retorna a Atenas e funda sua própria escola, o Liceu.
A filosofia aristotélica, apesar de sofrer grande influência da platônica diverge dela
em alguns aspectos que podem ser analisados a partir da pintura “Escola de Atenas”
feita pelo pintor renascentista Raphael. Nela, aparece Platão e Aristóteles, o
professor apontando em direção aos céus, mostrando um desapego ao mundo
físico, enquanto o aluno mantém sua mão aberta para baixo mostrando um
equilíbrio entre os dois mundos.
A alma se compõe de duas partes: uma traz em si mesma a razão; a outra não a traz
em si, mas pode obedecer à razão. É nessas duas partes que residem, na nossa
opinião, as virtudes que caracterizam o homem de bem (Aristóteles, Política – citado
em EN, introdução, p.IX).
Portanto, Aristóteles acreditava na felicidade como passível de alcance a qualquer
homem, porém ela somente seria alcançada por meio do exercício das virtudes, em
sintonia com a vida em sociedade, resumidamente, “atividade da alma em
concordância com a excelência ou, se houver mais de uma excelência, em
conformidade com a melhor e mais completa excelência”, ou seja, encontrar seu
lugar no cosmos.

Santo Agostinho
Agostinho de Hipona, nasceu em Thagaste,
atual Argélia, em 354 d.c. Depois de
estudar diversas correntes filosóficas, viajar
por muitas cidades e tentar saciar sua
“sede por conhecimento”, o filósofo
percebeu que o acúmulo de saber nunca
poderia satisfazê-lo. Foi em meio a tal
constatação que Santo Agostinho se
entregou ao cristianismo.
O pensador, constata que a felicidade plena
é alcançada apenas no pós-vida, a qual o
homem retornaria à unidade original, que
consisti em estar junto de Deus, na
presença da verdade, consequentementenão faltaria nada. Em vida, pode-se chegar perto do ideal de felicidade por meio do

amor, pois nele contém-se Deus
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São Tomás de Aquino

São Tomás de Aquino foi um
teólogo e filósofo do século XIII,
sofrendo influência da filosofia
clássica em sua visão religiosa,
abordou o tema felicidade em
suas obras. De acordo com o
santo, a finitude humana é um
fator preponderante para a
análise desse conceito, pois ela
fornece sentido à vida. Outra
ideia, defendida pelo padre é que
a posse de riquezas não é critério
para conceber uma vida feliz,
pois, a avareza levaria a ilusões e

à falsa percepção de felicidade.
«Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Pois mais fácil 
é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de 

Deus» (Lucas 18:24-25)
Esse sentimento é descrito como impossível de ser alcançado plenamente, pelos
homens durante sua vida, tendo em vista que, para o teólogo, só está presente na
completa beatitude (estado permanente de perfeita satisfação), portanto, durante
nossa existência temos acesso apenas à felicidade parcial, pois a completa não
coexiste com males, sendo eles do corpo (como sede, fome e doenças) e da alma
(ira, orgulho e inveja). De acordo com o pensador, o conjunto de todos os bens
encontram-se apenas em Deus, responsável por acalmar a angústia humana.

Thomas Hobbes
O filósofo inglês Thomas Hobbes nasceu
em 1588 e ficou conhecido por sua obra
“Leviatã” na qual trata de questões
referentes à existência do Estado e da
Igreja e defende a soberania absoluta
como meio de preservar a paz civil e o
direito fundamental do homem. Nesse
mesmo trabalho, Hobbes define ‘a
felicidade desta vida’ como um contínuo
desejo de progresso, negando, assim, a
ideia de que esta consiste no ‘repouso de
um espírito satisfeito’, como defendido
por Santo Agostinho.
Seguindo essa linha de pensamento,
Hobbes descreve o homem como inquieto

e em constante busca de cessar sua infindável inquietude como percebemos no
trecho “Assinalo assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os
homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas
com a morte” no qual o autor afirma que o homem encontra-se satisfeito, é porque
está morto. Dessa forma a felicidade é vista como o objetivo a ser alcançado e,
devido ao constante desejo, é inalcançável.
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Jean Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, nasceu na cidade de
Genebra,no ano de 1712. Criado apenas pelo pai,
devido ao falecimento de sua mãe, o filósofo
recebeu uma educação rígida. Porém, durante a
adolescência resolve vagar pelo mundo, e acaba
se mudando para Paris, lugar no qual se torna
popular entre a elite parisiense após ganhar um
concurso da academia de Dijon.
O filósofo passa a expor suas ideias políticas
através de diversos escritos, sendo sua magnum
opus: Do Contrato Social. Nela, o pensador
disserta sobre a soberania, além dos direitos
naturais e civis. Outro conceito importante para o
entendimento de sua obra, seria a ideia do estado
de natureza, ou seja, a situação experimentada

pela humanidade antes da formação do Estado. Este, embora não seja uma condição
de vida ideal para o homem, foi considerado por Rousseau uma grande vantagem
sobre a condição do homem social, pois lhe permitia usufruir de uma felicidade
totalmente desconhecida para as gerações posteriores. A razão principal para que
isso ocorresse era a capacidade de o homem primitivo identificar-se sem esforço
com a sua verdadeira natureza. Podia viver em si mesmo, enquanto o homem social
tem que estar constantemente fora de si com o intuito de se encaixar no modelo
imposto socialmente.

Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) nasceu,
viveu e morreu em Königsberg,
cidade na Prússia Oriental. O filósofo
possuía uma aparência
excêntrica,corpo retorcido de menos
de um metro e meio de altura, além
de comportamentos extremamente
metódicos, como acordar
impreterivelmente às cinco da manhã
e passear a tarde às 15:30h.
Apesar de sua idiossincrasias, Kant se
torna um dos pensadores mais
influentes da filosofia ocidental, entre
uma de suas ideias, encontra-se o
conceito de felicidade. Ela consistiria
de um “conceito metafísico

inapreensível; é a impossível satisfação de todas as necessidades que estão
relacionadas com a natureza do homem. Porém, ao agir de acordo com o imperativo
categórico (lei universal),o indivíduo perceber- se digno de ser feliz”.
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Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche nasceu em 1844,
no villarejo de Röcken na Prússia, sua
família era luterana e ele chegou a
considerar a carreira de pastor,
entretanto desiste ao entrar em
contato com a filologia. Portanto,
inicia seus estudos de filologia clássica
e teologia na universidade de Bonn,
posteriormente, Nietzsche solicita
transferência para a Universidade de
Leipzig, e lá sofre influência de
Schopenhauer ao ler “O mundo como
Vontade e Representação”. Ao
completar 24 anos, devido à sua
excelência acadêmica é nomeado
professor na Universidade de Basileia.
Já no ano de 1870, o filósofo, se
voluntária na Guerra Franco-Prussiana,

experiência que o marca profundamente. Em 1879 abandona o posto de
professor devido ao avanço da sífilis, doença contraída durante a juventude. E por
fim, em 1889 acaba por sofrer um colapso mental, falecendo em 1900.
A vida de Nietzsche foi marcada por muito sofrimento, o que acaba por moldar
parte de sua filosofia e sua maneira de interação com a realidade ao seu redor.
Porém, apesar de todos os contratempos na existência do pensador, é possível
uma encontrar passagem em seu livro O anticristo, sobre o que a felicidade para
o autor:

“O que é bom? – Tudo o que eleva o sentimento de potência, a vontade de 
potência, a potência mesmo no homem. O que é mau? – Tudo o que procede da 
fraqueza. – Que é felicidade? – O sentimento de que a potência cresce, de que 

uma resistência foi superada (überwunden)”.
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Sigmund Freud

Sigmund Freud nasceu em 1856
no antigo Império Austro-Húngaro
e foi o médico neurologista
criador da psicanálise. Em sua
obra “O Mal Estar na Civilização”
Freud defende a felicidade como
o resultado da satisfação de
prazeres. Para o pai da
psicanálise, porém, uma situação
inicialmente muito prazerosa
passa a produzir apenas um
sentimento de contentamento
depois de um curto período de
tempo.

“Somos feitos de modo a só 
podermos derivar prazer intenso 
de um contraste, e muito pouco 
de um determinado estado de 

coisas” 

Com a vida em sociedade, porém, tal estado se intensificou. O homem aprendeu a
moderar suas reivindicações de felicidade em decorrência do mundo externo “Na
verdade, o próprio princípio do prazer, sob a influência do mundo externo, se
transformou no mais modesto princípio de realidade”. Dessa forma, o sentimento de
contentamento de ter sobrevivido a uma situação pior é, muitas vezes, confundido
com a felicidade.
Infelizmente, devido ao convívio em sociedade, o homem é condicionado a reprimir
seus desejos primitivos que resultam em prazer, ação, essa realizada, pelo ego,
responsável pela criação de “agentes psíquicos superiores, que se sujeitaram ao
princípio da realidade”, como as leis, por exemplo, resultando na sublimação desses
desejos.
A felicidade plena de todos é, então, impossível de ser alcançada para Freud que por
sua vez não apresenta uma “fórmula”, porém afirma a existência de caminhos para a
alcançarmos:

“Acalentemos um amor, zelemos pela família, ocupemo-nos com prazer, 
apreciemos (com moderação!) Como "suaves narcoses", cultivemos sinceras 

amizades e, para que não sejamos dilacerados, resignemo-nos ao inescrutável 
propósito maior, no caso de tudo falhar .”
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Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre nasceu em 1905
na França e viveu durante um
período histórico conturbado
devido à ascensão dos regimes
totalitários europeus e a Segunda
Guerra Mundial. Esses eventos
influenciaram a volta do
questionamento sobre a razão da
existência humana, previamente
levantada pelos gregos, e
influenciou fortemente o
Existencialismo, corrente filosófica
da qual participa. Para o filósofo
francês, diferente das outras
espécies de seres vivos, o homem
não tem sua essência previamente

definida, sendo, então, totalmente responsável por suas decisões e ações.

“A realidade humana não tem desculpas: somos responsáveis pelo mundo, 
porque o elegemos. O homem é o único legislador de sua vida, e a única lei de 
sua existência diz apenas: ‘escolhe-te a si mesmo’. Ou então, ‘fazer e, ao fazer, 

fazer-se’. A cada momento o homem deve escolher o seu Ser, lançando-se 
continuamente a seus possíveis e constituindo pouco a pouco a sua essência, 

através dessas escolhas, contando, para agir, somente com a voz de sua 
consciência.”

Dessa forma, em decorrência da inexistência de uma finalidade a priori, o
homem é condenado a liberdade na medida em que é o único responsável por
criar sua essência sem nenhuma ética pronta ou algo para usar de muleta. O peso
de nossa existência recai, portanto, em nossos ombros causando o sentimento de
angústia uma vez que nossas escolhas criam mudanças irreversíveis no mundo
que nos cerca. A angústia é decorrente, então, da existência da nossa inabalável
liberdade que nos faz totalmente responsáveis por nossas ações, suas
consequências e da responsabilidade que a acompanha.

“Quem é autêntico assume a responsabilidade por ser o que é, e se reconhece 
livre para ser  o que é.”

Seguindo tal visão, Sartre defende a necessidade de tomar as rédeas de nossas
vidas para sermos felizes evitando, a qualquer custo, as verdades prontas, sendo
aqueles que as assumem e reproduzem, seres de má-fé.

“A felicidade não é fazer o que se quer, e sim querer o que se faz”
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Criação à moda Ágora

Ensaios artísticos na forma de cartuns, crônicas e 

poemas, criados pelos integrantes do projeto.

cartum de Luisa Scalia
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É engraçado pensar o quanto pensar é
um ato engraçado. Muito além de
engraçado, irônico. Engraçado porque,
na minha singela opinião, o pensamento
é uma estrutura que, tecnicamente,
simplesmente não existe. Eu não tenho a
mínima ideia do que se passa dentro da
sua cabeça agora e muito menos você da
minha. Portanto, surge aqui um certo
impasse na hora de provar a existência
de tal ato. E é também irônico, porque
era justamente sobre isso que estava
pensando sobre um certo dia.
Meio triste, meio cansado, minha cabeça
perambulava pelos mais distantes vales
da fantasia. Foi então que me veio: Se o
pensamento é tão imaginário como o
País das Maravilhas, o que se dizer sobre
os frutos da consciência? - pensei, eu
juro. Qualquer um de vocês, pessoas
normais e de bom-senso, ao se deparar
com uma ideia tão ridícula, certamente a
descartaria e procuraria algo mais útil
para fazer, como um módulo de física
talvez. Porém, com toda minha
anormalidade e meu mau senso, decidi
elaborar sobre ela.
Vamos lá, pense comigo, se possível: é
verdade que todos nós usufruímos de
liberdades e direitos empíricos para a
melhor vida possível em sociedade. Pelo
menos no papel, claro. E antes de
chegarem nesse papel, essas noções
nasceram de um pensamento; de um
sonho, melhor dizendo, criado no mundo
inteligível. Porém se elas, de certa forma,
também existem no mundo físico,
diariamente atuando sobre nós, além de
manifestarem-se fisicamente em um
pedaço físico de papel, guardado dentro
de uma enorme estrutura física de
concreto, o pensamento deixa de ser tão
anímico, não?
Pois confesso que, no dia que estava
refletindo sobre tudo isso, havia um
conceito aplicado sobre a ideia do
pensamento que me pareceu bem mais
relevante - a felicidade; alegria;
contentamento, chame-a como preferir.

Algo que todos nós, de tempos em
tempos, perdemos e reencontramos em
um ciclo corriqueiro e quase sempre
despercebido. Em certa medida, isso se
deve à fatores além de nosso controle,
claro. Mas, como já diriam alguns de
nossos queridos filósofos destruidores
de mundos, outra grande parte da
obtenção desse sentimento é
responsabilidade direta das nossas
próprias cabeças, mesmo sem que
possamos perceber. Ah, pronto! Cá
vamos nós mais uma vez retornar
àquela pergunta...
A esse ponto já havia coado uma nova
xícara de café e, arranjado uma caneta
que ainda tivesse uma gota de tinta
restante (sim, preciso comprar novas
canetas), comecei a escrever tudo que
estava vindo em mente naquele
momento. Arrisco dizer que até senti-
me feliz, com todas às ideias e
estruturas frasais que estava
imaginando. Portanto meus
pensamentos tiveram uma influência
direta no meu estado físico e
emocional, o que significa que essa
felicidade é sim um fruto concreto.
Certo? Porém, e se, na verdade, meu
pensamento criou uma falsa noção
imaginativa que assumiu o controle da
minha mente, de forma que nem
percebesse a subjetividade daquele
processo e que me levou à um
autoengano. Não? Sinceramente - não
sei.
Depois de um longo conflito interno no
campo de batalha que havia se tornado
minha consciência, assinou-se um
armistício de cessar-fogo, pois aquilo
não chegaria em nada. Joguei fora a
folha de papel fora (sem ter amassado,
ok?) e tudo que nela havia escrito, pois
a confusão já era alastrada. Realmente
Sócrates tinha razão. É impressionante
como após uma boa e longa reflexão,
você sempre chega à mesma conclusão
de que nada lhe é alcançável na busca
pelas verdades.

Exercício Reflexivo

crônica de João Guilherme Liwtinski
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O que não significa que a felicidade humana e os pensamentos que dão origem a
essa e diversos outros conceitos, não existam. Porém, por agora, acho melhor
aproveitar o pingo de contentamento que ainda me resta depois disso tudo e voltar
ao mundo sensível:

Deixa eu ver...página 229, módulo 14, exercício 15...

Cristal latente

Envolto em escuridão

Engloba o clarão

Inalcançável na mente

Desejo ardente

Contido e enxuto

Não fosse assim absurdo

Me deixaria contente

Mostraria pro mundo

Num ambiente seguro

Sem nenhum muro

Meu querer imundo

Ideal distante

Esqueço com pressa

A felicidade me esguela

Inalcançável e brilhante

Cristal latente

Envolto em escuridão

Engloba o clarão

Inalcançável na mente

Lara Maia
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Opinião à moda Ágora

Artigos de opinião contrastantes que dissertam sobre 

o tema da edição. Elaborados por alunos participantes 

do projeto e envolvidos nas discussões semanais.

O Bem-Estar na Civilização
João Vítor Leal Sant’ Anna

Seria a felicidade possível? Bem, eu acho
que sim, mas para Freud absolutamente
não. Em conformidade com o
pensamento do pai da Psicanálise,
podemos notar que o processo
civilizatório pressupõe renúncia e
conflito. A partir do recalque orgânico,
isto é, mecanismo pelo qual ocorre a
supressão prima da sexualidade, em
virtude da inibição olfativa decorrente da
transformação da postura do homem da
fase quadrúpede para a bípede, ocorre a
potencialização do estímulo visual em
detrimento do erotismo. Esse fenômeno
engendrou uma profunda restrição à
sexualidade humana e, somado a ele, o
recalque originário concernente ao
Complexo de Édipo vem edificar a
relação dualística entre Eros e Thanatos.
Para Freud, a formação reativa também é
outro fator estruturante das instâncias
psíquicas, de modo com que é intrínseco
ao homem a adoção desse mecanismo
de defesa, segundo o qual certos
comportamentos fundam-se em reação a
desejos recalcados. Diante desse
panorama, entendemos que para o
austríaco a felicidade é impossibilidade,
tendo em vista a inevitabilidade das
divergências entre o desejo do Id e as
exigências da cultura impostas pelo
Superego. Além disso, o pensador
postula, por meio do conceito de Pulsão
de Morte, o ímpeto primário humano
pela agressividade, o que inviabilizaria
quaisquer tentativas de se alcançar uma
suposta harmonia social.

Contudo, essas teorizações freudianas
adquirem caráter pseudocientífico, na
medida em que carecem de fontes
antropológicas concretas e categorizam
o homem ontologicamente, partindo da
premissa da universalidade de uma
natureza humana. Mas isso, nesse
sentido, não passa de uma especulação
pífia que negligencia a forte influência
dos contextos socioculturais que
abarcam toda a humanidade.
Diferentemente, Wilhelm Reich, que
fora discípulo de Freud, rompe com seu
mestre e propõe uma nova concepção
capaz de assegurar a felicidade como
possibilidade. Para Reich a formação
reativa não é parte integrante da
inserção do homem na sociedade, ou
seja, a vida civilizada não tem como
princípio constitutivo a neurose, sendo
essa alocada dentro do âmbito
patológico. Devido a isso, é possível a
profilaxia das neuroses e, portanto, um
estado homeostásico. Para embasar
esses preceitos, Reich afasta-se do
dualismo freudiano e se assenta num
monismo energético inspirado em Henri
Bergson, que assume a existência de um
princípio criativo vital. Reich não nega a
inclinação à agressividade, mas a
secundariza, afirmando que sua
sublimação destinada à revolução
social, adicionada a um exercício
constante de economia regulada de
libido, capaz de garantir bem-estar
psicofísico e, por conseguinte, a
felicidade.
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Portanto, não seja um tolo que nega a felicidade, mas também não seja um imbecil
que a persegue, porque como já diria Henry David Thoreau, em consonância com o
conceito de felicidade desesperada cunhado por Sponville,: ” A felicidade é igual a
uma borboleta, quanto mais você corre atrás mais ela se afasta. Daí um dia você se
distraí e ela pousa no seu ombro.”

"Como um ruído de chocalhos
Para além da curva da estrada,

Os meus pensamentos são contentes.
Só tenho pena de saber que eles são 

contentes,
Porque, se o não soubesse,

Em vez de serem contentes e tristes,
Seriam alegres e contentes."

Alberto Caeiro (‘O Guardador de 
Rebanhos’)

Em uma carta Charles Dickens descreveu
um “remédio para o suicídio” como uma
taça de vinho, pedaços de pães, um
queijo e um cachimbo com tabaco. Por
muito tempo me perguntei se a
felicidade era tão facilmente alcançável
assim, a ponto de estar tão disponível a
qualquer um de nós. O pensamento me
serenava, e aos poucos fui tomando a
ideia. Com isso, jurei por muitos anos
contra a crença de que nem todos
podem alcançar a alegria, sob a falsa e
ilusória positividade e ingenuidade de
criança.
Van Gogh escreveu à sua irmã que ouvira
sobre o conselho de Dickens e, grande
admirador de sua obra, seguia-o a risca.
Pois é, infelizmente existem limitações
maiores à felicidade do que a boa
vontade. Quando o diagnóstico de
depressão decidiu um cumprimento não
tive opções senão aperta-lhe a mão. Tive
que me acostumar com aquilo, ao passo
arrastado do tempo as noites custavam a
render-se ao dia. Não foi questão de
escolha, não foi opção de caminho.

O peso recaiu sobre as minhas costas e
tive de curvar-me para não ceder, e eu
tremi, violentamente, de repente. Antes
fosse incompetência minha em agarrar
a alegria, bastava aprumar o corpo e ir
atrás.
Quem sabe nem isso fosse o suficiente.
Faz pouco tempo me familiarizei com a
corrente Hedonista a qual sugere que o
prazer seja o epitome da vida humana.
Surgiu na Grécia, tendo como seu
principal percursor Aristipo de Cirene.
Fundamentalmente, ele distingue dois
aspectos da alma humana: o
movimento suave (que seria o prazer),
e, em contrapartida, o movimento
áspero (que seria a dor). Segundo
Aristipo, ambos estariam em constante
confronto, visto que o prazer tem
sempre o objetivo de aliviar, senão
extinguir o sofrimento, e apenas ele
seria capaz de encaminhar o homem em
direção à felicidade plena. Aqui tomo o
cuidado de ressaltar que, embora
muitas vezes igualada à doutrina
Epicurista, o Hedonismo contorna a

Navego com todos os ventos
Isabela R. Gomide
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ideia do prazer como um bem por si só.
Epicuro de Samos modificou essa teoria
ao adicionar à discussão a avaliação
moral do prazer, determinando a
moderação do mesmo como chave para
a felicidade verdadeira. E, assim como
ele, diversos outros filósofos atribuíram
suas novas interpretações ao Hedonismo,
criando correntes e divergências.
Entre elas, aquela compreendida como o
Paradoxo do Hedonismo traz maus
agouros: cuidado com o ‘em busca da
felicidade’. Segundo ele, o prazer (e
consequentemente a felicidade) não
pode ser obtido diretamente. Em outras
palavras, o ser humano nunca encontrará
a felicidade se procurá-la
deliberadamente. Nas palavras mais
delicadas de Guimarães Rosa: “Felicidade
se acha é só em horinhas de
descuido..." O que, obviamente, é uma
notícia fatal para qualquer um de nós.
Afinal, passamos nossas vidas à procura
da alegria, então quer dizer que é
exatamente isso que nos incapacita de
alcançá-la? Significa então que não basta
querer, aliás, o ideal é o oposto disso.
Vejo nesse contexto uma forte relação
com o “amor fati” de Nietzsche. Segundo
ele, está aí a “fórmula para a grandeza do
homem”, o ‘amor ao fado’, aceitar a vida
tal qual ela é, e, portanto, apreciá-la, não
tendo a felicidade como primordial para
tal. Talvez assim, acidentalmente
sejamos capazes de esbarrar no prazer,
ao assumir postura firme diante das
aventuras da vida, sem necessariamente
perseguir a felicidade. Isso sim daria a
volta por cima do paradoxo mencionado.
Pronto. Resolvido. Falando assim até
parece fácil encarnar o “espírito
dionisíaco”, falando assim até soa-me
fácil escoar os remédios pelo ralo. Mas
não sou ingênua, e sofro da grave dureza
da vida. Se fosse tão fácil quanto meras
palavras do latim permitem a
compreensão, o “amor fati” não seria
praticado somente pelo famigerado
Übermensch, ou (como preferir) super-
homem. A propósito, se me permite a
honestidade, nem o próprio ‘maginífico’
Friedrich Wilhelm Nietzsche, em toda a

sua excentricidade fátua, se compara a
um além-homem genuíno.
Ele não existe, ou, pelo menos, até hoje
não existiu. Com certeza não sou um, e
quem for ingênuo o suficiente para
acreditar que seja, que atire a primeira
pedra!
É tarefa árdua assumir esse amor frente
ao mundo. Porque nem tudo nessa
incerteza a qual chamamos de vida
corre por entre nossos dedos. Algumas
escorrem tão cedo de nossas mãos que
já não nos cabe o manuseio, outras nem
ousamos tocar. De vez em vez os
tempos decepcionam assim mesmo:
damos passos certeiros, seguimos o
caminho correto, mas o remate é hostil
e perverso, afinal, é brutal a simples
força do acaso. E se nem tudo depende
única e exclusivamente de nós, nem
tudo está ao nosso alcance.
Então já não sei mais de nada. A
felicidade, se alinhada a essa linha de
raciocínio (e não sei por que não
estaria), por vezes pode estar distante
demais para o alcance curto de alguns
olhos. Incluso os meus. E não se
engane, sei muito bem da fragilidade
mesquinha de minha própria mente,
ressente-me a alma saber que mesmo
em posição tão privilegiada e amena na
qual minha vida se debruça, a receita
médica ainda prende-me os punhos.
Não deixemos de tomar conhecimento
das verdadeiras vítimas da vida e do
mundo, que pouco tem senão a si
mesmos. Aqueles nos refúgios mais
ocultos e nas dobras mais
marginalizadas do globo. Seria tolice
virar-nos a eles e argumentar que tudo
depende do ponto vista, é apenas
querer (e querer muito) ser feliz. Eu
mesma, na posição que estou, sei muito
bem que não é assim. E falo de mim
porque só assim sei do que falo,
qualquer coisa além disso, seria história.
E é em uma odisseia de altos e baixos
que a vida, sozinha, me endureceu. Se
fosse por boa vontade ou puro desejo, a
depressão seria poeira, e a minha
mente não se definharia tão facilmente
quanto o faz. Nem mesmo a fala de que
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felicidade não custa dinheiro parece aplicar-se a mim. Tem o preço de alguns
remédios. Mas juro que tento.
O mundo é para todos, é vasto e está cheio, cada um de nós em uma (in) esperança
de encontrar o que nos faça plenamente feliz. O mundo é para todos, mas a
felicidade, infelizmente, não. Não é opção e nem sempre, e com isso quero dizer
delicadamente ‘nunca’, depende de nós.
Que me (nos) resta é perseguir, enquanto humanamente possível, o ‘amor fati’. Se
não a felicidade, ao menos buscar contentar-se frente a esse Eterno Retorno
estabelecido na vida. Quem sobrevive à falta de sentido? Aquele que toma posição
ativa frente a ele, aceita e afirma até mesmo o erro, e que exercita a plena aceitação
da imanência. A vida é esta, resta-me tropeçar em meio ao devaneio e dançar
durante a queda. E, por fim, amá-la tal qual ela é. “E, tudo somado e em suma:
quero ser, algum dia, apenas alguém que diz Sim!” (Gaia da Ciência, §276)
Talvez só isso já seja o suficiente por enquanto. Não a felicidade absoluta, mas a
aceitação. Aliás, que é a felicidade de fato? Essa pergunta é reflexão para outro
texto... Já que não sei responder, que tolice esforçar-me para procurá-la no escuro.
Só sei que a felicidade não é tão palpável quanto uma taça de vinho, os pães e o
queijo.

(Mas sejamos honestos, há quem discorde.)
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3% é a primeira série brasileira original
da Netflix desenvolvida por Pedro
Aguileira e dirigida por Cesar Charlone,
vencedor do oscar de melhor fotografia
em 2004 com o filme Cidade de Deus. A
produção é inspirada na webserie que
recebe o mesmo nome, e apresenta uma
sociedade pós apocalíptica que depois
diversas crises deixaram o planeta
devastado. Na amazônia subequatorial a
maior parte da população vive em um
local chamado Continente, um lugar
miserável onde a falta de água, luz e
alimento é rotina. Lá a população treina
até seus 20 anos para participar de um
processo de seleção que permite que
apenas 3% de todos os participantes
tenham a chance de embarcar para o
Maralto, onde tudo é abundante.
Durante o Processo, os jovens devem

encarar provas físicas e psicológicas a
fim de se provarem dignos de passar
para o outro lado.

A primeira temporada da série
acompanha os jovens que enfrentaram
o 104º Processo e aprofunda, durante o
decorrer dos episódios, os dilemas e a
vida pessoal dos personagens.

Os três primeiros episódios da
temporada podem ser maçantes, mas, à
partir do quarto título, a produção se
torna viciante, apresentando vários plot
twists inimagináveis e nos colocando
frente À impasses morais e filosóficos.

A segunda temporada chegou na Netflix
em 2018 e a terceira foi liberada na
plataforma há pouco tempo.

Indicação Cultural

Sugestão feita por um participante da Ágora, para os 

leitores interessados no tema dessa edição e que 

desejam um conteúdo extra sobre o assunto.

3% - indicação de Vitória Assis
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