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O presente artigo tem como tema uma questão que move a todos os homens e 

traz como finalidade uma reflexão sobre a felicidade, enquanto objetivo e caminho de 

vida, tomando como referencial o grande filósofo da Antiguidade Clássica, Aristóteles. 

A temática em evidência revela-se pertinente na medida em que trata deste anseio 

existencial humano, quando este, por sua vez, busca por variados meios para a própria 

autorrealização.   

A pesquisa é de caráter bibliográfico e se deleita na obra do autor intitulada 

“Ética a Nicômaco”, especificamente o capítulo X,  que é um tratado que discorre sobre 

o prazer, a felicidade, a ética e a política, nos atentamos, então, para a felicidade. 

Encontramos em Aristóteles um caminho para se encontrar a verdadeira felicidade que 

segue na direção da observação da vida e definição de comportamentos coerentes, 

sob um prisma filosófico e existencial, a comprazer-se de coisas apropriadas e 

desprezar as que devem ser detestadas.   

Aristóteles nos indica “Os homens preferem coisas agradáveis e evitam as que 

são dolorosas”4, contudo justifica que a felicidade em si é o equilíbrio entre estas 

sessões, mas para alcançar este equilíbrio de vida é necessário guiar-se contra as 

direções dos prazeres. Apesar de parecer antagônico, numa busca pelo equilíbrio, 

inclinamo-nos principalmente a um de dois aspectos, o lado das coisas dolorosas, e 

por outro lado, somos naturalmente inclinados à facilidade e ao agradável. Logo, para 

normatizar uma centralidade entre estas duas direções, deve-se buscar radicalmente 

uma, uma vez que a outra naturalmente já é buscada.    

Os sentimentos e as atitudes apresentam argumentos contrários à percepção e 

a si mesmo, pois estes vivem em função do prazer, portanto o prazer pode ser 
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considerado apenas uma pequena face daquilo que é o bem, a felicidade. Por  

conseguinte, é importante construir argumentos verdadeiros que auxiliam no processo 

de decisão sobre um sentimento e/ou atitude, para que, por esta percepção mais 

verdadeira e plausível de uma realidade macrológica, alcance-se uma convicção 

interior, e de modo igual, uma melhor compreensão da vida e do que o prazer é, a 

aproximação ou o afastamento – dor – da completude ou felicidade.   

Uma vez que, para cada indivíduo, o objeto, a intensidade e a sensação sejam 

particulares, pode-se concluir que o prazer, mesmo estando em todos os seres 

racionais ou irracionais, não é universal enquanto fim, mas subjetivo e pessoal, e 

justamente por não apresentar esta uniformidade necessária, ele não pode ser o fim 

que todos buscam, mas sim, a forma com que cada indivíduo busca o bem supremo, 

a felicidade. A realidade factual é de que o ser não consegue não buscá-la e quando 

a procura, não sabe o que encontrar, e ainda assim, continua na trajetória da pesquisa 

instintivamente, porque entende que este caminho angariador é o mais próximo que 

consegue chegar de seu destino. De certa forma, não sabemos o que buscamos, mas 

buscamos porque sabemos que pela busca alcançamos maior proximidade com aquilo 

que ainda não experimentamos, a felicidade plena, uma vida equilibrada.   

O prazer não se mostra indissolúvel, ou seja, cada prazer se completa em sua 

atividade e não apresenta em si a monotonia da repetição. Para os prazeres fazerem 

um sentido (propósito) e satisfação (ato), faz-se necessário ter o gosto por aquilo que 

tem em ação, como os que são apaixonados por exercerem um papel profissional, os 

que amam a matemática, por exemplo. Um fato que podemos abordar é de como a 

forma do prazer nos direciona à atenção para as coisas, por exemplo: ao fazer uma 

meditação num ambiente aberto e ao ouvir o som de um pássaro a cantar, não 

conseguimos dar atenção para quaisquer coisas, se por algum motivo pessoal tem-se 

prazer em ouvir o gorjear do pássaro, porque o prazer está no som que o pássaro 

transmite, de modo igual, existem em nós limitações de algo que nos agrada e não 

nos permite experimentar outras propostas naquele momento.    

Para alguns, o efeito daquilo, que é cansativo fazer e gerar prazer, pode causar 

dores, deixando, então, de lado, a outro prazer. Em nossa natureza podemos comentar 

que a atividade em nossa razão tem o efeito de dois prazeres: os que nos trazem 

dores, a ponto de nos destruirmos, e os que nos enchem de alegrias e satisfações. Os 
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prazeres inerentes às nossas atividades estão mais ligados aos nossos desejos, tanto 

pelo tempo, quanto pela sua natureza, fazendo-nos pensar que a atividade não se 

identifica ao prazer, ao contrário, faz-se necessário pensar que o prazer não é apenas 

um pensamento, é algo que completa uma das naturezas. Da mesma forma que 

existem diversas atividades para se alcançar os prazeres, podemos identificá-lo como 

nas espécies: o cavalo, o cão e o homem possuem prazeres diferentes. Podendo, 

então, dizer que para seres de espécies diferentes, também, são diferentes os seus 

prazeres.    

O homem feliz basta a si mesmo. Segundo o filósofo, uma vida virtuosa exige 

esforço e não consiste em divertimento. A felicidade não consiste em recreação, por 

isso, conclui o filósofo que a atividade virtuosa torna-se felicidade. Porém, para pôr em 

prática os atos justos e bons, são necessárias outras coisas. Por exemplo, um homem 

liberal necessitará de dinheiro para pôr em prática seus atos. Por isso, segundo 

Aristóteles, devemos questionar o que é melhor: a vontade enquanto contemplação ou 

a ação enquanto ato?     

Quanto mais nobres e justos forem os atos, mais coisas serão necessárias para 

sua realização. Segundo o filósofo, a contemplação é a melhor das atividades, em 

razão de ela ser realizada, não necessitamos de mais nada. Por isso, podemos dizer 

que os animais incapazes não participam da felicidade total, visto que são privados 

desta atividade e as pessoas que mais são capazes de realizá-la são as mais felizes. 

Ainda, para o homem ser feliz, ele precisa de bens exteriores, nossa natureza não 

basta a si mesma, embora estes itens não devam ser, necessariamente, muitos ou 

grandes, diz o autor, mas sim, como Sólon os colocou: o homem deve ser 

moderadamente provido de bens exteriores.   

O homem virtuoso é capaz de escolha e de realização do ato, porém não faz 

qualquer tipo de escolha, nem realiza qualquer ato, sabe discernir suas ações. 

Compreendeu que a felicidade perfeita consiste em certa atividade contemplativa, que 

semelhante é a atividade divina. A própria felicidade seria uma forma de contemplação.    

Aristóteles ressalta que:    

[...] Para os deuses a vida é completamente bem-aventurada, como é 
também para os homens, na medida em que certa semelhança com a 
atividade divina está presente neles; quanto aos outros seres vivos, ao 
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contrário não há felicidade porque de maneira nenhuma eles 
participam da contemplação. A felicidade então coexiste com a 
contemplação, e quanto mais se possui a faculdade de contemplar,  
mais também se é feliz, não por acidente, mas em virtude da própria 
contemplação, pois essa é por si só um grande prêmio. [...]5  

     Como destacado, a capacidade de pensamento e de intelectualidade presentes no 

homem é característica dos deuses e possibilidade de tornar-se homem virtuoso. 

Sendo assim, bem-aventurado, ou melhor, mais que feliz é o homem que busca pela 

via da virtude e da contemplação da felicidade.    

Outrossim, o homem para ser feliz precisa dos bens exteriores, mas ele não 

precisa das coisas numerosas, basta possuir os meios exigidos pela ação virtuosa, 

com efeito, é feliz quem vive e age segundo a virtude. Nesse sentido, a virtude também 

se exprime na atividade intelectual e o mais feliz de todos os homens, certamente, 

busca a sabedoria. Bem como, em relação à virtude, não basta saber o que ela é, 

deve-se esforçar-se em possuí-la, e mais, colocá-la em prática e tronar-se homem 

bom. O fim implica sempre uma ação concreta em vista do bem. A teoria precisa estar 

em comum acordo com os fatos da vida.    

Cabe ainda destacar que o caráter do homem tenha uma disposição para a 

virtude, caso contrário, é imprescindível estabelecer leis que estimulem os jovens para 

a virtude.  Desse modo, o homem virtuoso deve cultivar dentro de si a qualidade de 

quem se dispõe num propósito de busca, ou deixar-se moldar pela coerção educativa, 

afeiçoando-se ao homem virtuoso.    

Segundo Aristóteles, fazer com que as pessoas ajam da maneira correta desde 

a infância é uma tarefa árdua. Sendo assim, devem existir leis definindo como deve 

ser a educação dos jovens. Leis estas que devem vigorar também para os adultos. 

Uma vez que, a maioria das pessoas age de forma correta mais por medo do castigo, 

do que pelo gosto à nobreza. Somente quando o homem tem um raciocínio que visa 

à honra, o legislador deve agir de maneira diferente, deixando o poder coercitivo, o 

que raramente pode ocorrer. Conforme Aristóteles, a maioria das pessoas não pensa 

assim, portanto, o legislador deve continuar com este papel importante e para executá-

lo, ele deve ter uma visão universal do que é ético para a boa conduta da vida.   
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Em relação à educação, o indivíduo deve estimular os filhos e amigos a viverem  

uma vida virtuosa. A educação pública deve produzir uma boa educação, capaz de 

tornar os homens bons, mesmo que pela força da lei, afinal, a lei emana de uma certa 

sabedoria e de uma certa inteligência, e não pode tornar-se um fardo, porquanto 

prescreve o que é bom. Aqueles que desejam, por uma disciplina educativa, tornar-se 

homens melhores, que sejam em grande ou pequeno número, devem esforçar-se eles 

mesmos para se tornarem bons. Reformar o caráter de alguém é tarefa do homem que 

possui conhecimento adequado e isso requer cuidado e prudência.    

Com base na obra de Aristóteles, é de suma importância estudar as diferentes 

ações dos homens, estudar a ciência do comportamento e usar o conhecimento para 

contribuir para a sociedade. As ações devem ser virtuosas, justas e temperantes, o 

meio termo é sempre mais justo que um dos extremos. Por fim, a política tem o poder 

de contribuir para o crescimento e amadurecimento dos valores morais da sociedade, 

em que os homens visem sempre ao bem e à justiça.   

Portanto, para Aristóteles, a felicidade consiste no exercício da virtude que se 

concretiza nos fatos da vida, que provam a coerência entre conhecimento da virtude e 

atitudes, ou seja, suas ações frente à realidade. Entretanto, a sabedoria virtuosa 

sempre aponta o bem como fim último da vida feliz. O homem virtuoso se compraz na 

contemplação, com a qual aprende a discernir que realmente é capaz de promover a 

felicidade, e nela, ancorar toda a sua vida.    


