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RESUMO 
Este artigo, fundamentado em pesquisas bibliográficas tenciona, partindo da visão aristotélica do “Sumo 
Bem,” abrir um leque de reflexão sobre o fomento do prazer sexual na sociedade contemporânea e a 
possibilidade da felicidade estar condicionada  a essa forma de prazer. Tem como hipótese a fórmula 
composta no livro  Ética  a Nicômaco de que o prazer traz felicidade, mas não é a felicidade. No fim da 
escrita, sustenta a hipótese aristotélica ao afirmar que o prazer não é “fim em si mesmo,” e que a 
felicidade está centrada na excelência da vida moral, na aquisição de virtudes morais e virtudes 
dianoéticas. Este trabalho justifica-se pelo clamor social relacionado ao tema sendo, portanto, subsídio 
para reflexões e possíveis críticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a permissão do leitor,  essa introdução será iniciada com uma citação retirada do livro 

Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman (2001, p. 27-8):  

 

Numa versão apócrifa da Odisseia (...) Lion Feuchtwanger propôs que os marinheiros 
enfeitiçados por Circe e transformados em porcos gostaram de sua nova condição e 
resistiram desesperadamente aos esforços de Ulisses para quebrar o encanto e trazê-los 
de volta à forma humana. Quando informados por Ulisses de que ele tinha encontrado as 
ervas mágicas capazes de desfazer a maldição e de que logo seriam humanos novamente, 
fugiram numa velocidade que seu zeloso salvador não pôde acompanhar. Ulisses 
conseguiu afinal prender um dos suínos; esfregada com a erva maravilhosa, a pele 
eriçada deu lugar a Elpenoros - um marinheiro (...) em todos os sentidos mediano e 
comum, exatamente "como todos os outros, sem se destacar por sua força ou por sua 
esperteza" O "libertado" Elpenoros não ficou nada grato por sua liberdade e furiosamente 
atacou seu "libertador":  
Então voltaste, tratante, intrometido? Queres novamente nos aborrecer e importunar, 
queres novamente expor nossos corpos ao perigo e forçar nossos corações sempre a 
novas decisões? Eu estava tão feliz, eu podia chafurdar na lama e aquecer-me ao sol, eu 
podia comer e beber, grunhir e guinchar, e estava livre de meditações e dúvidas: "O que 
devo fazer, isto ou aquilo?" Por que vieste? Para jogar-me outra vez na vida odiosa que 
eu levava antes? 
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Seguindo um caminho diferente do ulterior proposto por Bauman, ser livre no atual contexto 

contemporâneo não é fácil. Quando a liberdade é vista como “fim em si mesma” e não como um meio 

para se alcançar um fim, pode-se chafurdar na lama, grunhir pensando ser livre. O pressuposto da 

liberdade é a verdade. Por isso foi dito que a verdade liberta (João 8: 32). O homem livre vive a verdade e 

não se permite enganar neste “chiqueiro” ideológico construído socialmente com o intuito de compor um 

“novo homem” distante da realidade latente à pupila. Neste complexo conjunto de afirmações sociais 

totalitárias do mundo hodierno, a mentira é mil vezes repetida e penetra as mentes e os corações tomando 

a aparência de verdade. Se o homem é aparentemente livre e vive numa bolha de mentiras, como ser 

feliz? 

Neste escrito, de forma hipotética, interpreta-se que atores sociais trabalham a liberdade dos 

corpos, que oriunda na busca pelo prazer sexual descomedido, como pressuposto à vida feliz. Porém, 

tendo como ferramenta de reflexão a primeira hipótese do livro Ética a  Nicômaco  de Aristóteles – que 

afirma o prazer como um meio para ser feliz, mas descartando-o como sendo a felicidade – este artigo 

levantará uma crítica a esse modelo insustentável de felicidade proposto na sociedade contemporânea 

afirmando, assim como o estagirita, a felicidade como o agir em conformidade com as virtudes morais e  

dianoéticas ou intelectuais, não exclusivamente como a busca pelo prazer.  

Escrever sobre a felicidade ou a possibilidade de ser feliz é justificável quando, a grosso 

modo, observa-se que a felicidade é uma busca e um direito da humanidade e que esse tema acompanha o 

desenvolvimento da filosofia desde a Grécia antiga – pautando que outras civilizações anteriores 

aspiravam e pensavam sobre a vida feliz – o que demonstra a importância e relevância do tema. Neste 

sentido, espera-se que este artigo seja uma provocação que desperte futuras reflexões sobre salutar 

proposta. 

 

 ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DO PRAZER COMO APORTE À VIDA FELIZ 

 

Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco (2011, p. 17-22), sustenta a hipótese inicial de que 

todas as ações humanas visam a fins que são bens, sendo o maior de todos os bens o “Sumo Bem,” isto é, 

a felicidade. Em seguida, interpela o estagirita: como ser feliz? Para o filósofo supramencionado, o 

prazer58 traz felicidade, mas não é a felicidade. Uma vida fundamentada no prazer é “comparável à dos 

 
58 Neste escrito daremos foco ao prazer, mas Aristóteles (2011, p. 17-8) aponta as riquezas e as horas: assim como o prazer, a 
riqueza traz felicidades, mas, igualmente, não é a felicidade. A riqueza é algo útil, é desejada em razão de outra coisa. Ela não 
tem características para ser o “Sumo Bem” pois este se deseja por si mesmo. Se a riqueza fosse a felicidade, todos os ricos 
seriam felicidades, e  não é isso o que se observa. Assim como o prazer e as riquezas, as honras trazem felicidades, pois é bom 
ser honrado, mas não é a felicidade, “visto que a honra depende mais de quem a concebe que de quem a recebe, ao passo que 
nos parece que o bem é algo próprio de um homem e que dificilmente lhe poderia ser tirado”. Sendo que a felicidade não pode 
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animais”. Pensar Aristóteles à luz do mundo contemporâneo é um convite que induz a ter como objeto de 

reflexão o comportamento hedonista típico de um imaginário social que sustenta a liberdade sexual como 

arquétipo à eudaimonia59.  

Assim, um rápido olhar ao apelo sexual descomedido vendido nas vitrines das mídias permite 

observar o número excessivo de acessos a sites de conteúdo pornográfico, clips de músicas eróticas ou 

sensuais, novelas e filmes – em pleno horário nobre – com cenas picantes entre casais, consumo de 

pílulas que prolongam ou devolvem o vigor sexual, chega-se ao extremo da necessidade de duas 

mulheres seminuas no comercial de cerveja e etc. Evidentemente, além do prazer sexual, existem 

inúmeras outras formas de prazeres, igualmente vendidos, com amplo apelo à sociedade de consumo: 

luxo, equipamentos desnecessários, acessórios esdrúxulos, exagero na comida, culto ao corpo, estereótipo 

de beleza e outros apelos descomedidos. E isto, não por acreditar que o prazer traga felicidade, mas por 

observar o prazer como fim em si mesmo, isto é, a plena felicidade.  

Uma vez fomentado o ideário social na consciência individual, gera-se a necessidade do 

consumo “disto” que oferece a vida feliz. Não importa se é à vista, via PIX ou em dez vezes no cartão. O 

importante é você se sentir feliz. Cria-se mecanismos para que todos se satisfaçam: do vício da 

masturbação, passando pela prostituição (socializada ou não60) e chegando ao término do casamento, 

afinal, no afã do novo e na cultura do descartável, nada tende a permanecer intacto. Cria-se um clima 

psicológico idílico em torno do prazer que não satisfaz mas, o oposto, gera necessidades que só podem – 

e devem – ser temporariamente satisfeitas.  

Não obstante, na contramão da busca pela felicidade por intermédio único do prazer, é 

possível, igualmente, observar que, segundo o site do Correio Brasiliense, no artigo escrito por Jorge 

Vasconcellos (2020)61, cresceu entre 2014 e 2018 em 23% o consumo de antidepressivos no Brasil e, 

segundo o site da CNN Brasil (2021), cresceu em 17% a venda de antidepressivos no Brasil durante a 

pandemia do Coronavírus62. Neste mesmo seguimento, segundo o site da Câmara dos Deputados, em 

audiência no ano de 2021, morre uma pessoa por suicídio a cada 45 minutos no Brasil63. Mas, se o prazer 

é de tão fácil acesso e bate à porta do brasileiro, por que não estão todos felizes? Aristóteles responderia 

que o prazer é um meio para se alcançar um fim e, se todas as ações visam a fins que são bens e o maior 

 
estar em coisas externas ao homem, mas no próprio homem, Aristóteles busca uma característica peculiar ao ser do homem 
para estipular sua função e, partindo dessa característica, buscar a felicidade. 
59 Eudaimonia é uma concepção ética que contempla a felicidade como realização moral do homem.  
60 Por prostituição socializada entendo o sexo descompromissado, seja com os namorados ou com uma pessoa que se 
encontrou na rua ou em um ambiente de descontração.  
61 Correio Brasiliense. VASCONCELLOS, Jorge. Alerta na saúde: cresce o consumo de antidepressivos no Brasil. 12 Jan. 
2020. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/01/12/interna-brasil,819930/alerta-na-
saude-cresce-o-consumo-de-antidepressivos-no-brasil.shtml> Acessado em 30 Abr. 2022 
62 CNN Brasil. AMÉRICO, Tiago. Venda de antidepressivo cresce 17% durante pandemia no Brasil. 23 Fev. 2021. Disponível 
em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/venda-de-antidepressivos-cresce-17-durante-pandemia-no-brasil/> Acessado em 30 
Abr. 2022.   
63 Brasil. Câmara dos Deputados. Número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra. 20 de Out. 2021. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/818779-numero-de-suicidios-no-brasil-e-no-mundo-e-preocupante-diz-
psiquiatra/>Acessado em 30 abr. 2022.  
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de todos os bens é o Sumo Bem é insigne, pelos dados, que o prazer em si mesmo não proporciona a vida 

feliz, embora não seja pensável uma vida feliz sem o prazer. Em si ele é um bem, mas não tem 

características para ser o “Sumo Bem”.  

Essa liberdade dos corpos, protagonizada na mentalidade do mundo contemporâneo, por ser 

hedonista é materialista. Mesmo com essas duas características insignes, essa percepção é intrínseca à 

mentalidade de muitos “cristãos”. Se tudo é descartável e deve, de alguma forma, gerar prazer, Deus é 

necessário enquanto me oferece algo e não me priva de nada. Inverte os papéis: a humanidade 

descaracterizou a imagem e semelhança de Deus e tornou-se função de cada indivíduo criar um Deus à 

sua imagem e semelhança, um Deus que é amor – Eros – misericórdia – subjetivista – e se conforma – 

pega a forma –às mazelas humanas aprovando e, na mentalidade de muitos, praticando todos os erros que 

a humanidade pratica – o homem está inventando um “deus” para cada necessidade. Escuta-se, sou 

cristão, mas do meu jeito: aborto, voto em partido comunista, sou promíscuo, adúltero, a favor de 

condutas imorais... mas o meu Deus, que conhece o meu coração, é perdão – permissivo. Logo, o meu 

Deus sou eu e minhas vontades.  

Neste sentido, Nietzsche (1844-1900), na Gaia Ciência (2012, p. 116), está correto: “Deus 

morreu”. A morte de Deus é um acontecimento histórico e, portanto, cultural. Deus morreu na forma de 

ser, de pensar, de agir das pessoas. Se isto parece um absurdo, basta perceber que as pessoas não só 

consentem com os erros sociais como praticam os erros. Se alguém ousa questionar a mentalidade 

globalista é censurado, cancelado das mídias sociais, demitido e castigado pois a democracia globalista 

não está aberta ao diálogo. Mas se alguém fala contra Deus de forma grosseira, invade ou mesmo destrói 

símbolos da religião majoritária é tratado como agredido e não como agressor: é um cidadão lutando por 

seus direitos, afinal, o crucificado incomoda.  

Todos esses acontecimentos fundam-se na percepção sartriana de liberdade. Jean-Paul Sartre 

(1905-1980)64, pensador francês, em suas reflexões, retira do homem a possibilidade de uma “natureza 

sólida” ao afirmar que  “a existência precede a essência” (SARTRE, 1970, p. 07). Essa máxima está na 

contramão/Antítese do pensamento filosófico clássico e do cristianismo que concebe o homem com uma 

essência fixa e imutável. Na perspectiva existencialista de Sartre, não há um Deus, uma essência ou uma 

natureza humana que defina o homem enquanto homem. Não há uma natureza determinada, valores ou 

ordens dadas por Deus para legitimar a conduta humana. O homem sem Deus está livre, como nunca fora 

antes.  

 

O homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo e 
como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado ao mundo, é responsável por tudo o 
que faz (SARTRE, 1970, p. 07). 

 
64 Entre 1905 e 1980 existem vários acontecimentos históricos marcantes: Primeira Guerra Mundial em 1914; Revolução 
Russa em 1917; quebra da bolsa de New York em 1929; Segunda Guerra Mundial em 1939, na qual Sartre participa como 
meteorologista e é preso num campo de concentração, de onde escapa depois de um ano com documentos falsos; guerra fria.  
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Por conclusão, não existe na “biblioteca divina” um “livro da vida” determinando a existência 

das pessoas. Se existe um livro, este está em branco e é cada indivíduo que irá escrever a sua própria 

história. O homem não é “um carro de passeio” que trafega em estradas prontas (valores a priori), ele é 

um trator que jogado na selva constrói sua própria estrada.  

Percebe-se que, cada vez mais, o homem se desprende da ideia do sagrado e chafurda no 

profano, grunhe e guincha pelo erro. Está condenado a ser livre, só não sabe o que fazer com a liberdade. 

Solto das amarras dos valores transcendentais e naturais, tudo é permitido. A liberdade, fruto da razão, 

torna-se um drama sentimental. Mesmo se piscar diante os seus olhos a verdade, alicerce da liberdade, os 

sentimentos ofuscam a percepção, ele não percebe o óbvio. Não é uma “crise do óbvio”, é uma “crise 

metafísica”. A humanidade sem freios perde seus rumos, suas metas. As antigas perguntas são, sub 

reptícia, reinterpretadas, conceituadas. Guiado pelo prazer, sem Deus e condenado à liberdade, o ser 

humano se entrega à pansexualidade livre, a tudo com todos. Uma vez amorfo – sem forma –, sem 

essência, sem natureza, objetividade, a sua imagem (sua forma) é composta no momento, no fugaz, no 

efêmero, transitório, não há uma identidade fixa que o conduza a dizer: isso sou eu! Afinal, na crise 

metafísica, o que mais se escuta é: “Quem sou eu?”.  

Acredito que, além da acomodação social, falta ao homem contemporâneo vontade de sair 

dessa caverna, dessa prisão que construíram em nome de liberdade. Mesmo que não seja religioso ou 

cristão, a reta razão é suficiente para perceber que os rumos desconstrucionistas da sociedade estão 

pautados em uma engenharia política perversa. Primeiro é indispensável inventar ou reinterpretar os 

conceitos: sexo é substituído por gênero, liberdade por permissividade, verdade por subjetividade, amor 

por sexo65... Sorrateiramente é preciso trabalhar esses conceitos na mentalidade popular e, se não houver 

aceitação, apela-se às leis, à mídia, às propagandas, à militante educação brasileira, à Igreja e seu novo 

clamor teológico... até que a doutrinação esteja indiscutível e, se neste ínterim, alguém ousar convidar a 

sociedade à reflexão, estigmatize-o de fascista, nazista, comunista... até censurá-lo nas mídias, calando-o. 

Cria-se assim o “politicamente correto,” um novo modelo de ditadura social que esquadrinha a sociedade 

em uma “moral de rebanho”. Para usar um termo cunhado por Bauman, a sociedade líquida faz discursos 

líquidos, portanto pobres de significados, passageiros. Por isso, os discursos devem ser impostos e não 

pensados.  

Para se desprender desta conduta irrefletida que é a “moral de rebanho,” o “politicamente 

correto,” é preciso, na antítese da sociedade, pensar fundamentado em princípios, valores sólidos, 

desenvolvendo virtudes morais e dianoéticas ou intelectuais. Virtude é a criação de bons hábitos. Como a 

virtude não é inata é, por sequência, possível a todo ser racional: “não é [...] por natureza e nem 

contrariamente a natureza que as virtudes se geram em nós; antes devemos dizer que a natureza nos dá a 

 
65 Embora o sexo seja uma forma de amor (eros), não  é a única forma.  
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capacidade de recebê-las, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito” (ARISTÓTELES, 2011, p. 44). 

Em relação à virtude moral, essa necessita do hábito de fazer o bem pois somente na prática do bem 

existe a liberdade. A virtude é uma mediania, está no meio-termo entre o excesso e a falta. O homem 

virtuoso é temperante, corajoso, sábio, justo, honesto, íntegro, não se comporta em desconformidade com 

a sua consciência que busca o bem e o conduz á sua  prática. Esse apelo à consciência segue da aquisição 

das virtudes dianoéticas.  

As virtudes dianoéticas levam o homem à verdade e, inexoravelmente, a ser livre. Essas 

virtudes são adquiridas pelo estudo pautado na verdade e não em militância política. As virtudes morais e 

dianoéticas são a base da excelência humana, pois o homem escolhe certo quando é verdadeiro o 

raciocínio e reto o desejo: “a origem da ação é a escolha, e a origem da escolha é o desejo e o raciocínio 

dirigido a algum fim (...) as boas e as más ações não podem existir sem uma combinação de intelecto e de 

caráter” (ARISTÓTELES, 2011, p.131).  

Portanto, afirma Aristóteles, a felicidade do homem encontra-se “na atividade da alma em 

consonância com a virtude” e, caso exista mais de uma virtude, “em consonância com a melhor e mais 

completa entre elas. Mas é preciso acrescentar ‘em uma vida inteira’, pois uma andorinha não faz verão 

[...] e da mesma forma um só dia [...] não faz um homem feliz e venturoso”. A felicidade consiste na 

excelência da vida moral e visível enquanto o mundo contemporâneo fomenta o vício e não a virtude, daí 

uma sociedade que se entrega a todas as formas de prazer: alcoolismo, drogas, promiscuidade...  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em nenhum momento dessa escrita nos pareceu que o vício seja condição à vida feliz. 

Quando citamos Aristóteles, buscamos enfatizar a sua concepção de virtudes, pois não nos parece que um 

homem virtuoso possa ser infeliz. Acreditamos que a felicidade é um estado espiritual portanto, mais 

interno do que externo, e que, mesmo pobre é possível a vida feliz. Embora a riqueza traga felicidade, 

não é a felicidade, pois a riqueza é utilizada em função de outra coisa, não sendo um bem em “si mesma.” 

A felicidade, ao contrário, é buscada por si mesma sendo, neste aspecto, inútil (ARISTÓTELES, 2011, p. 

17). Vivendo pela verdade, sendo livres, muitos mártires se consolidaram na história da humanidade.  

Nas Confissões (1997, p. 299), escreve Santo Agostinho: “Tarde te amei, ó beleza tão antiga e 

tão nova! Tarde demais eu te amei! Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava ao lado de fora!”. 

A felicidade, acreditamos, é esse encontro consigo mesmo que possibilita o encontro com Deus. Somente 

em Deus somos livres, fora de Deus e fora de nós mesmos procuramos ser felizes onde felicidade não há. 

É bom sempre enfatizar que o homem não é só corpo, é também espírito. Pode-se ter tudo (material) e 

sentir angústia pela falta de totalidade, típica do ser divino.  
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ABSTRACT 
This article, based on bibliographical research, intends starting  from the Aristotelian vision of the “Sumo 
Bem”, to open a range of reflections on the promotion of pleasure in contemporary society and the 
possibility of happiness. It has as a hypothesis, what is exposed in the book Ethics to Nicomache, that 
pleasure bring shappiness, but it is not happiness. At the end of the writing, he supports the hypothesis 
stating that pleasure is not an “end in itself” and that happiness is centered on the excellence of the moral 
life, on the acquisition of moral virtues and dianoetic virtues. This work is justified by the social clamor 
for the theme and, therefore, is a subsidy for reflections and possible criticisms. 
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