A ALEGRIA COMO CONDI<;Ao DA
CIDADANIA

A amizade da a volta ao mundo, anunciando a todos
que acordem para a suprema felicidade.
EPICURO,
AFORlSMA 14

Quem menos necessita do dia vindouro, recebe-o com
maior alegria.
EPICURO,
FRAGMENTO 32

A condiyao atual do telTor estabelecido na polis cria enonnes
dificuldades para a experiencia da alegria entre os cidadaos. 0 medo
tomou conta da inteligencia e a criatividade ficou subsumida no espanto
e na perplexidade. Tudo isso nao e novo. Quando Atenas e Esparta
guelTearam e eliminaram os cidadaos, fazendo escravos os vencidos,
ja inauguraram a estrategia belica com 0 aparato da dominayao e do
disciplinamento do poder. Trata-se, portanto, de investigar a polarizayao
hist6rica entre necessidade e liberdade, detenninayao e contingencia.
o pano de fundo nessa argumentayao esta estendido sobre os conceitos
de felicidade, prazer, desejo, alegria, paz, de um lado. De outro, conduz
a l6gica da carencia, do sofrimento, do obstaculo, da guelTa.
Confinna-se, entao, desde esse periodo, 0 paroxismo dos her6is
da guelTa como timoneiros de um barco aventureiro, cuja maior aventura
eo sabor de se saber poderoso e controlador das subjetividades .
• Pesquisadora na Iinha de Filosolia Social e Politica do PPG-Filos da UNISINOS - Univcrsidade
do Vale do Rio dos Sinos.
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Tomo as palavras de Epicuro, na Calia a seu discipulo Meneceo,
para ilustrar est a reflexao em tomo das relayoes (im)possiveis da politica
com a felicidade, ou, da alegria com a cidadania.
"Tudo 0 que fazemos tern como finalidade nao preCiSal11lOSpadecer
sofrimentos, nem necessital1110Sestar angustiados. Uma vez que conseguimos
alcanyar este estado, todo 0 tumulto desaparece de nossa alma, visto que 0
ser vivo nao precisa mais concentrar-se naquilo que pOl·ventura Ihe falte,
nem necessita mais procurar algo que sirva para completar 0 seu bem-estar
fisico e espiritual. Desejamos, pois, 0 prazer, unicamente quando a sua falta
nos e dolorosa; quando, porem nao sentimos esta dor, nao nos faz falta esse
prazer.
POI' isso eu afil1110que 0 prazer e a essencia duma vida venturosa."
(EPICURO, 1960: 44)

A filosofia nao tem no tema da felicidade 0 seu epicentro. Ao
longo de uma hist6ria milenar, 0 pensamento filos6fico se ocupou com
um conjunto de conceitos que buscaram explicitar a OIigem do mundo
e dos homens, talvez ate de uma fonna pretensiosa, e tratou de fonna
secundaria
a felicidade,
nao a referindo como um conceito e
pronunciando esse nome de fonna rapida, quase proibida. lsto posto,
procedemos a um ptimeiro movimento da ideia que e entender 0 ideal
humano da felicidade e a inclinayao humana para 0 poder. Ou seja:
como pensar uma p6lis com sujeitos felizes ou, 0 que da no mesmo,
como pensar a vida feliz dos sujeitos dentro da p6lis (?!).
o ptimeiro impulso que experimentamos ao tentannos associar
as ideias de politica e de felicidade e que elas devem ficar distanciadas
por razoes substantivas, pois, aparentemente, parece nao ser possivel
vincular tais ideias. A primeira, pelo fato de estar envolvida com as
questoes da vida prMica e, a segunda, pelo motivo de nos remeter ao
terreno das possibilidades, um pouco distante do territ6rio da vida
organizada na p6lis. Em ambos os conceitos constroem-se universos
complexos, produtos do imagim'trio do sujeito responsavel por essas
representayoes.
tema da politica frequent a 0 mundo humano desde que 0
movimento inicial de organizayao da vida publica presumiu uma
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organicidade
formal em torno do poder, derivando dai varias
conseqiH~ncias, como a abundfmcia para uns e a carencia para outros.
A pergunta por quem deve governar, fonnulada por Platao, e a indicayao
de que a aristocracia e a melhor forma de governo, assinalada por
Arist6teles,ja desenha 0 contorno do pensamento filos6fico politico,
desde a Antiguidade.
Tomar 0 conceito de alegria para entende-lo no ambito da filosofia
politica pode parecer uma ultrapassagem de fronteiras sem a necessaria
autorizayao dos experts, ou dos amigos da sabedoria. Na verdade, a
intenyao desta reflexao manifesta 0 desejo de que os cidadaos da p6lis
possam viver a alegria como condiyao da intersubjetividade. E mais:
que a alegria estabeleya as condiyoes de possibilidade do exercicio de
uma maioridade da razao e da cidadania na p6lis contemporanea. Esta
e a utopia possivel para uma sociedade civil do seculo XXI.
A filosofia politica contemporanea se pronuncia pouco ou com
pouca enfase sobre a alegria como categoria de analise ou referencia.
Os gregos amavam com simplicidade as virtudes que permitiam 0
convivio soberano da razao na p6lis. Os medievais silenciavam diante
do prazer e se alegravam com 0 sacrificio. Os modernos se ocuparam
em destacar a racionalidade
como 0 suporte do contrato. Os
contemporaneos (?!) estao envolvidos novamente com a subjetividade,
a alteridade, a guerra e a paz. Entao, a alegria comparece muito pouco
no pensamento dos fil6sofos politicos interessados em pensar as
melhores condiyoes para a vida dos cidadaos, vida publica e vida
privada, espayo da ruae espayo da casa. E ao lado desse timido
aparecer da alegria, mais timida ainda e a afirmayao da felicidade. Os
destaques sempre foram mais para 0 desespero, a angustia, a
explorayao, as vitimayoes todas e quase nunca houve 0 recorte da
?ositivayao das categorias, ou seja, a referencia esperanya, alegria,
a felicidade,
solidariedade,
paz.
o tema da felicidade, investigado na filosofia assume em
Arist6teles urn carMer finalista. Eo que se deixa verifi~ar na Etica a
~i~61:naco. Em Epicuro aparece a tenacidade do sujeito em perseguir,
otIdIanamente, a alegria e 0 prazer como substratos essenciais para
Uma construyao da sabedoria prMica, vivida nos labores de uma etica
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alternativa. Dessa forma, 0 distanciamento produzido pelo poder nos
espa<;os do prazer construiu lacunas memor[lveis na organiza<;ao da
sociedade politica e da sociedade civil, de modo que os sujeitos da
contemporaneidade earregam as marcas da cultura do sofrimento e de
uma felicidade administrada pelo Estado. Estamos mais perto do
horizonte aristotClico do que da alternativa epicurista.
o tempo livre tt)i disciplinado pelo tempo da produ<;ao. A
civiliza<;ao perdeu a dimensao do erotismo e tornou-se pessimista,
amarga, imoral e a-moral. Fizemos muito estor<;o para nos libertar da
caverna, mas ainda continuamos silenciados ~Isua sombra.
Aqui, podemos come<;ar a endere<;ar nossas questoes para os
interesses nos quais os homens se envolvem, registrados na histl)ri,l do
pensamento, ~lpropor<;ao que a intencionalidade da razao buscou
conquistar para a humanidade uma vida td iz associada a uma ordena<;ao
de mando, de poder. Encontramos em Epicuro uma tonte natural de
compreensoes acerca da torma de vida prazerosa, na medida em que
tilosohlr e viver uma vida tdiz sao condiyoes necess[lrias para 0 s[lbio,
que nao se deixa mokstar por aquilo que Ihe desagrada. E evidente
que nao se apresenta ai um viver l~lCile irrespons[lvel, antes h[\ uma
exigencia disciplinar para 0 uso da racionalidade.
Para os gregos, a eudaimonia - ou a akgria - era algo para ser
vivido mais na vida ativa fllniliar, privada, do que no mundo da pl)lis,
pLlblico. A organizayao de uma repLlblica ideal exigia ajusti<;a e a vida
boa ejusta nao para todos, mas para os melhorcs. Aristoteles, na sua
racionalidade pr[ttica, se deixava tocar mais pelos ekmentos da
construyao de uma etica comunitarista, entre os iguais, do que pela
experiencia de uma klicidade administrada para todos.
Epicuro, no entanto, 6 um s[lbio grego que htz apologia da
fclicidade, embora a entenda vi[\vel longe das questoes PLlblicas,
portanto, longe da pl)lis, distante dos problemas da governabil idade.
Ele nasce em 43 I a.C. pouco depois que Platao morre (437 a.c.) e
vive num ambiente cwnpones, numa Atenas j[t decadente pcla guerra
contra a Maccd()Ilia. Vive no Jardim, uma pcquena ch[lcara comprada
com a ajuda de seus disci pulos. Morre em torno de 270 a.c. Nao quis
ocupar-se com a politica, da J-onna como esta era administrada pel os

-

governantes; prefcriu 0 prazer, 0 gozo na companhia dos amigos
convertidos t\ sabedoria e ,1 simplicidade.
A inten<;ao de trazer Epicuro para 0 cenario de uma analise
contemporanea sobre as rela<;oes entre a politica e a tClicidade, tendo
a alegria como prcssuposto, baseia-se, primordial mente, no que me
interessa defender- a possibilidade do homem ser feliz, na rela<;ao
construida pela atinna<;ao da amizade e pela nega<;ao do poder pelo
fausto, pela honraria, por aquilo que 6 efemero. Ha no ideario do
"Jardil71 " de Epicuro 0 encontro entre todos, nao apenas os aristocratas
ou os melhores. Ali podem pcrmaneeer mulheres, escravos e
estrangeiros que desejem construir uma vida tClizsustentada pe1aamizade
e pcla busca da sabedoria.
Penso que quando Epicuro quer construir uma vida feliz longe da
polis e pOl"quenas coisas da cidade, nos negocios publicos, e impossivel
a serenidade de quem deseja a amizade ou procura pensar a vida a
pmiir dos fundamentos - da phi/ia - da amizade. E evidente que ha um
risco: 0 de permaneccr na postura de llln individualismo mitigado e
auto-protetor face ao coletivo que aparece como aniquilante ou ate
administrado pelos que nao estao atentos a vida simples e prazerosa.
Em Epicuro, ha 0 registro claro de que os que estao oeupados
com a guerra nao estao desejando a felicidade. A competi<;ao, 0
predominio do poder sobre 0 prazer, a necessidade de possuir escravos
destituiam para Epicuro 0 valor de uma vida produzida politicamente,
conveliida ,1 predominancia de interesses de soberania. Na verdade, a
simplicidade de uma articula<;ao pelo afeto, pelo despojamento nao
cabia nos canones de uma Orecia desejosa de reconhecimento e de
dOl11inio.Assim 0 espa<;oPLlblicoera um interdito para a vida do homem
feliz e 0 espa<;o privado era 0 empecilho para a vida do politico. 0
intortunio para um era a glolia para outro.
.
Jose Americo Motta Pessanha, ao comentar Epicuro, destaca a
lI1COl11patibilidadeentre politica e felicidade:
"Ou t"elicidade ou politica, eis a escolha. Imperturbabilidade
de espirito
- delicia suprema - apenas no recolhimento
do Jm'dim, no meio de amigos
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que sao tambem amigos da sabedoria, distante dos tonnentos da polis e da
multidao. A1canyar 0 bem e empreendimento exclusivamente etico, nao
politico. Nao adianta pretender a salvayao coletiva, da sociedade, como
sonharam pitagoricos e Platao: a salvayao e pessoal e interior, exigindo, como
condiyao plimeira, afastar-se das turbulencias da Cidade." (PESSANHA, 1992:

67)

A intenyao era mesmo de uma etica a serviyo da eudaimonia. A
cidade se fez pragmMica, enquanto 0 Jardim se fez logos.
Contemporaneamente,
temos nas leituras dos fil6sofos
existencialistas franceses uma compreensao que se assemelha ao desejo
epi curista de uma vida feliz, embora j a vo ltados para um compromisso
ampliado com os outros sujeitos, em outra configurayao hist6ricopolitica. A conjuntura do seculo xx chamou os sujeitos para uma
cidadania de embates, embora sem menosprezar a alegria e a felicidade.
Albert Camus dira que "nao ha vergonha em desejar a felicidade"
(CAMUS, 1997). E esta compreensao nao 0 impede em denunciar as
arbitrariedades da guerra e mostrar que a vida autentica e uma vida de
compromisso. 0 fil6sofo que se deli cia com um dia de sol eo mesmo
que participa da resistencia e combate pela libertayao da cidade sitiada
pelo inimigo. 0 absurdo de uma existencia ameayada e a revolta pel a
condiyao humana aviltada saDos pilares sobre os quais Camus constr6i
seu apego a vida e a busca pela felicidade completa. Existe apenas
uma unica renuncia para 0 fil6sofo, a renuncia a violencia, a destruiyao,
ao terror. A pretexto de salvar 0 homem, nao e aceitavel usar meios
que 0 aviltem na sua dignidade. Aqui, Camus comb ate, tenazmente, as
ideologias que buscam uma soluyao facciosa para 0 problema humano.
Sua epoca, a primeira metade do seculo XX, presenciou 0 clamor do
homem por uma vida livre ejusta. Ironiza com todo tipo de engajamento
que sacrifica vidas. A revolta nao pode ser destruidora. N ecessariamente
ela tem que libertar 0 homem. E, para libert~-lo, e preciso po-Io em
comunicayao.
Essa tensao entre 0 impeto pela felicidade, pela paz e a necessidade
do envolvimento com as coisas da politica que nem sempre possibilitam
a felicidade e a paz eo grande drama humano do seculo vinte e que se
agrava no nosso seculo. Afinal, 0 homem, para ser feliz, ten}que construir
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o Jm"dim apenas com seus amigos e se afastar da p6lis que 0 destr6i e
destr6i a natureza? A vida na p6lis pod era ser pensada como a vida
boa e justa apenas no Jardim delicioso onde ocorre 0 Banquete entre
osamigos?!
Sera que a p6lis s6 pode nos oferecer a cicuta e nos obrigar a
bebe-Ia ou ainda ha que ser pensado 0 alargamento do Jardim para
varios jardins, que se tomarao 0 alicerce da p6lis?
A definiyao de uma vida sem dores, 0 desejo por uma limitada
condiyao natural, a insistencia no que e bom e prazeroso faz do
epicurismo uma doutrina agradavel que desafia os homens a fazerem
uso da sua inteligencia para serem felizes.E ser feliz e nao ter medo nem
mesmo da morte.
"Assim a mOlte, 0 mais temivel de todos os males, e para nos um nada:
enquanto nos existillliOS, nao existini ela, e quando ela chegar, nada mais
seremos. Deste modo a morte nao toca nem os vivos nem os mortos, pOl'que
onde estao os primeiros nao se encontra ela, e os ultimos ja nao existem
mais." (EPICURO, 1960:42)

N esse sentido, a dor nao e parte substancial da vida. 0 prazer e
quem movimenta a alegria de viver. A experiencia e a da vida, nao a da
morte. A morte e 0 nao-vivido pelo individuo na compreensao de que
tal experiencia atinge, exterionnente, os que pennanecem vivos eo
fato da morte e definitivo para 0 sujeito.

"Desse ponto de vista, nossa relayao com 0 prazer, a morte, a
individualidade, a cumplicidade amistosa se exprime em pel111anencias eticas
que dominam com sua imobilidade essencial os destinos humanos. Algumas
delas, tanto quanta os seus contrarios, estao ainda aqui e ali, tais como em si
mesmas Epicuro as designou para nos; e 0 homem a quem ele se dirige, nao
para dizer 0 que e 0 mundo, mas para dizer-nos como viver e mOlTernele, esse
homem e realmente cada um de nos, e e tambem, efetivamente, alguns de
nos". (DUVERNOY,1993: 15)
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2.A ALEGRIA

A fala grega acerca da vida boa e justa busca consolidar a
compreensao de que 0 homem pode e deve ser feliz, cultivar a alegria,
na medida em que busea a sabedoria.
Tomo Epicuro como paradigma desta compreensao da vida fdiz,
do cultivo prazeroso dos amigos e da ciencia, como neecssidade de
discernimento, de lucidcz e fundamentalmente de ausencia do con tl ito.
A descontinuidade de uma vida fCIizse daria pela ruptura eom as coisas
simples e pelo nao envolvimento com as questoes do poder.
E para almogar esta comprecnsao, mais uma vez recorro aos
fil6sotos tioanceses contempor[ll1eos:
"A f"cliciclaclc c a mcla cia f1losofla. au, mais cxatamcntc, a mcta cia
tilosofia c a sabccloria,jJoJ"laI110, a fClieicladc-j~l que, mais uma VCZ, uma c1as
icl6ias mais aeeitas em tocla a tradiy,lo f1los6Iica, espccialmcnlc na tracliyao
grega, c que se reconhece a sabccloria pela fCliciclaclc, cm toclo 0 caso por um
eerto tipo c1e fCliciclacle. Porquc, se 0 s~lbio c fCliz, n,IO c c1e uma maneira
qualquer nem a um preyo qualquer. Sc a sabccloria c uma IClicidacle, nao c
uma fClieidacle qualquer!" (SPONVILLE, 200 I: 9)

E 0 que importa afirmar aqui c a raridade da alcgria assim
compreendida. Nao e a fala apressada e inconsequente do eonvivio
f<leildos envolvidos com as bencsses da cidade, nem mcsmo 0 otimismo
ritualista dos ingenuos. Trata-se, eomo diz Sponville, de uma qualiticada
felicidade, como de uma qualificada sabedoria. E acrescentamos: logo,
de uma qualiticada alegria, de uma alegria respons{\vel que nao se
conforma com 0 status quo. E L1I11
ato qualiticado de resistcncia e de
enti°entamento face ao que est{\ em desacordo com os valores da
subjetividade plena. A alegria nao C 0 adjetivo do humano, co seu
substantivo.
Observemos que felicidade e alegria san conceitos que estao
imbricados, no movimento mesmo da vida. Se e verdade que todo
sujeito busca a fclicidade, cada um a seu modo, a tilosotia querentender
a felicidade como elemento necess{\rio para a plenitude do saber. E
essa plenitude produz um estado de satish\yao hedonica, que traz a
alegria para 0 cen{\rio da convivialidade
e cria condiyocs de
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~bilidade
para que 0 cidadao da polis se entregue <'1 constrUya~ da
~ida boa e justa. Trata-se, portanto, de encadearem-se os conceltos
alegria, fel icidade, sabedoria.

"Esse desejo 6 ativo porque c 0 individuo
que (1<'1valor aos
aconlecimentos
que 0 regozijam, c clc quc se insereve numa atitudc
il/lel/ciol/a!
de alegria ou de alllor. as sentimentos sao, portanto, atos porquc
sac da ordcm cla intcncionalidade c porque S,IOatitudes Iivremenle escolll\(la~
e livremente mantidas em vicla e em alo, no decorrer ativo do tempo. Nisso e
que cles se opoem aos puros prazeres passivos, nascidos das neccssldades
c de sua salisl;ly,IO." (M ISRAI 11,200 I: R3)

Reunir politica e fclicidade, se descortina no horizonte
contempor[\I1eo como utopia que pode ser realizada. A vanyamos no
tempo, mas Epicuro c atual quando propoe a aproximayao (~O~I:omen~
entre si. Pen sa I' a politica no seu carMer vinculante com a tcllcldade e
desatiador, mas nao c impossIvcl, pois 0 desejo de que os sujeitos se
cncontrem para que nao haja guerra e para que os acordos de
racionalidmlc sejam fcitos requer mais do que 0 pacto, a COnVenyao.
H{\que pensar a fclicidade al6m do consumo e do po del', propostos
pelo pacto.
Ainda que tenhamos que trazer para a cidadania um mod~lo
reconstituido de convivialidade, nao podemos declinar do convlte
epicurista, que nos estimula i\ alcgria de uma vida tdiz.

inteira,o

"Dc todos os bens quc a sabedoria ol"crece para a Idicidade
maior, c muito, c a posse da amizade." (Epicuro)

da vida

Na teatralidade do mundo em guerra, real, virtual, ticticia, podemos
destacar 0 desencadeamento
de um valor significativo
para a
sobrevivcncia da espccie no planeta - a contiabilidade, decorrente da
<ll11izade,que sustenta a alegria.
Para Epicuro e seus discipulos os vinculos que unem os homens
entre si se sustentam pela sabcdoria. Eo s{lbio, portanto, nao co que
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se isola para uma contemplayao privilegiada do mundo, mas 0 que
reune amigos para a efetivayao do cosmos. as amigos reunidos fazem
as leis e essas ordenam e dao sentido ao universo. Esta fonna de
organizayao positiva da vida civil supera 0 contrato e vai mais alem de
uma convenyao, pois 0 que esta pactuado e aphilia e a confiabilidade
do que dai decorre.

"0 trayo maior da amizade segundo Epicuro, como a relayao entre
pessoas, e que ela nao e compreensivel como contrato. A necessidade de
nao ser agredido determina um contrato que instaura uma seguranya
calculada; isso e 0 direito, que rege a nao-agressao reciproca entre pessoas,
que, precisamente, nao sac ami gas. A amizade e outra coisa completamente
diferente: ela nao e contratada, sendo mais essencial do que 0 caIcul0. Ela
tambem proporciona seguranya, naturalmente, e bem maior do que aquela
que e proporcionada pel0 pacto social. Entre amigos, a nOyao do justo nao
tem mais lugar; nao por irrupyao da injustiya, e claro, mas pela superayao do
ca1culo sobre 0 qual se fundam os contratos. A amizade esta alem do acordo
contratado, que, ao contrario, e totalmente legitimado quando se trata do
justo, isto e, da rela<;:aocom todos, com os nao-amigos".(DUVERNOY, 1993:

125)

Ese pensamos aph ilia como sendo realmente 0 vinculo que pode
manter 0 elo social, a estrutura de uma sociedade contratualista tomase menor diante do destemor de uma sociedade sustentada pelo
encontro de amigos, os quais ultrapassam a rigidez de um pacto.
Jose Americo Motta Pessanha nos auxilia com seu comentario
acerca da amizade:
"A aquisiyao e a difusao da sabedoria epicurista sustentam-se, com
efeito, na philia que Iiga os discipulos numa sociedade de amigos, que os
vincula fortemente ao mestre e une todos a mesma doutrina. Mas esta rede
de amizade exige uma rede de palavras permanentemente recordadas e
comunicadas: 0 amor a humanidade e 0 processo de libertayao e conquista
da serenidade sabia sac construidos em termos de linguagem que
incessantemente tecem 0 luminoso discurso da verdade. Obra inteiramente
humana, sem interferencia de nada que transcenda 0 humane, esse discurso
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da razao apoiada na experiencia sensivel e tecido no tear do tempo: resgatando
o passado - rememorando liyoes e fala - e urdindo 0 futuro." (PESSANHA,
1992:63)

Esta concepyao incide no fato de que a alegria, como
conseqiiencia da felicidade entre os amigos, nao e um estado euf6tico
de inercia social. Antes e 0 impulso a uma ayao que busca construir a
vida comum. Ha 0 desejo de atingir uma meta, de nos pensannos livres
e felizes. E nesta perspectiva que a tensao entre os cidadaos e os naocidadaos nos aparece. Chega-se, neste movimento, a cidadania plena.
A alegria produz condiyoes matetiais para a racionalidade desejar
o que e bom e 0 que e virtuoso. E ela que constr6i entre os amigos 0
elo necessario para a construyao da intersubjetividade, que pode vir a
ser uma experiencia planetfuia.
Se a amizade e condiyao de vida feliz, pode ser trazida ao cenario
da filosofia politica a seguinte questao: par que nao estabelecennos a
palavra, 0 logos para administrar as coisas da cidade de fonna que
todos se sintam dialeticamente convidados a experimentar a palavra
como coesao e nao como diaspora? Tetia Epicuro nos dado pennissao
para alargamos 0 seu jardim, de modo que os homens que quisessem
ser felizes pudessem usar a phronesis, a virtude da prudencia, para
participar desse tear que constroi a rede do tempo dos homens?
E dentro do tempo da globalizayao, quando as coordenadas do
conflito estao ajustadas no pensamento unico, que enfrentamos esse
desafio. A fala de Epicuro, na Carta a Meneceo, pode nos auxiliar,
quando propoe:
"Devemos come<;:ara filosofar desde a mocidade, pOl'emsem deixmIDos
de 0 fazel', cansados, na velhice. Para realizar algo em prol da saude espiritual,
ninguem e demasiadamente mo<;:onem muito velho; mas quem, porventura,
supuser que, para filosofar, esta moyo ou velho em demasia, dira do mesmo
modo que 0 instante exato da sua felicidade ainda nao chegou ou ja se foi.
Portanto,ambos devem filosofar; 0 mo<;:oe 0 velho; este, para que pelIDaneya
jovem, aquele, para que possa encarar sem receios 0 futuro, e com isso
conseguir ser, a um tempo, moyO e velho. Verdade e que e necessario praticar
desde cedo aquilo que confere felicidade, pois com ela possuimos tudo, e a
quem ela faltar, tudo fani para adquili-la".(EPICURO, 1960: 41)
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-A conccp<;ao de um mundo pal1ilhado nos bens e riquezas expressa
a exata medida do desatio da globaliza<;ao. A soeiedade de teenologia
tedt que ser pensada como a sociedade sem priviICgios, pois a conquista
do s[tbio 6 conquista da humanidade.Diante disso, a experiencia do
vi vel' deveria ser acatada com a serenidade de uma proposta ti 10sOtica,
que nao quer apenas 0 enlevo com abstra<;oes, mas que se insere,
tamb6m, no mundo da vida, enquanto mundo de rclacionamento para
uma felicidade cidada. A pr{ttica de um bom convivio, desde cedo,
indica a necessidade de um cr6dito ilquilo que traz tdicidade e sabedoria,
o pensamento critico e solid[trio. Nesse mapeamento das contingencias
humanas, talvez tenhamos que alargar a dimensao do jardim epicurista,
que deixar{t de ser Lllllabrigo para os "exilados" para vir ascI' um locus
de Lllllnovo acordo politico e social. Os desatios que a ciencia est[t a
bzer para a tilosotia estao envolvidos nessas contingencias.

/\ /\kgria

como Condi<;Jo da Cidadania

A a<;aodiante do pensamento LlIlicoincide como ruptura no eixo
]11onolitico dos privikgios. Talvez, aqui, possamos redimensionaro
canceito de pdtxis como a experiencia da alegria.
Entao, podemos imaginal' que no Jardim de Epicuro havia tard~ls
difcrenciadas convergindo todas para 0 m{lximo de prazer e 0 minima
de dares. Estava construido longe da polis, porque Epicuro queria tical'
longe dos embates do poder do Estado, 0 qual tem uma postura
possessiva sobre a vida dos cidadaos. Mas, podemos pensar numa
p{)\isque seja 0 Jardim de Epicuro?
POl'que nao 6 possivel pensar que a eudaimonia - a felicidadeseja p,u1ilhada por todos'? Quem govcrna, 0 bz apenas para alguns ou
para todos'? 0 legislador produz a ordena<;ao apenas para Lllllgrupo,
para seus amigos, ou pensa nos cidadaos, coletivamente'?

"No principio

de ludo, por(;m, enconlra-sl:

a razJo, 0 maior lk nossos

bens. Dcla resullam pOI' si so lOllas as olltras virllllks; na vl:rdalk, (; l11ais
valiosa ainda do que a lilosofia, porque nos l:nsina qUl: (; imposslvel viVl:r
prazcrosal11l:nle, Sl:111qUl: se viva uma vida cheia de raz,lo, colocada nUI11alto
nivcllk moral e dc jllsli<;a, scm quc eSlcja vivendo prazerosal11enlc.
POlS as

Se a vida na cidade tem que estar sustentada sobre valores comuns,
6 possivcl pensarque h{tLllllvalor no qual todos os homens tem interesse - na vida feliz. Nao encontramos sujeito algum que deseje a
intdicidade para si ou para seus amigos. Ao contr{trio, todo homem ao
agir pensa estar agindo para construir uma vida feliz.
Tanto no pLlblico como no privado 0 desejo 6 0 desejo de
fclicidade. A alegria como conseqi.iencia da vida feliz 6 0 vinculo
dinftmico da efctiva<;ao desse desejo. EntiJo, a alegria de estar entre
amigos, de buscar no ritmo do tempo a apropria<;ao do saber constituise na condi<;ao necess[lria para que 0 sujeito-cidadao tenha uma vida
tCliz e s[tbia.
"I~muilo bonito esperar ,ljusli<;a, a paz, a liberdade, em lodo caso nJo
(; conden:lvcl.
Mas nJo (; sulicienle: f~t1laagir pOl' c1as, 0 que j:1 n,lo (; uma
espcran<;a, mas uma vonlade.l ... 1 N,IO (; a cspcran<;a que f~lzos her(Jis, mas a
coragl:m l: a vonlalk." (SPONV I LLL, 200 f : (i f )

virludes

l:slJo inlil11amenle

lllnas das oulras." ([PleURO,

ligadas il vida venlllrosa,

e n:IO se pode separar

1960:4(J-47)

Johannes Mewaldt (1960), ao comentar que, para Epicuro, a
missao do tilosoto 6 a de tornar a vida possivcl de ser vivida, denota 0
momento m{tgico da tareb dos sujeitos, que buscam ser tclizes na pol is.
Trabalham para que a vida nao esteja ausente da cidade. Em Epicuro
nao aparece a busca de uma felicidade tYlcil ou de um hedonismo
reduzido apenas ao sensismo. 0 que ele pretende 6 a ausencia de dores
no eorpo e paz absoluta na alma. Esta torma de vida se assemclha,
segundo 0 proprio tilosofo grego, it tranqi.iilidade do mar.
Se a alegria nao pode ser a apari<;ao inLltildo gozo inconseqi.iente
c pucril, 6 porqLle cIa prccisa dc sLlstenta<;ao signiticativa na propria
rcalidadc. E vivcr na polis com alegria 6 vivcr com amizade e com
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sabedoria. E viver em torno a significayao da felicidade. Politica e
felicidade se ajustam? Poder e prazer se encontram? A hanTIonia entre
a sociedade civil e a sociedade politica pode ser pensada?
Alain Badiou nas reflexoes que faz sobre a subjetividade refere:
.
"A filosofia deve preservar 0 sentido da aposta e do risco. Isto quer
dlzer que ela deve estar Iigada a experiencia dos mundos, das decisoes, das
rupturas subjetivas. Que deve estar ligada a escola dos acasos da paixao,
das conversoes, das perturbar,:oes. Que deve ser nao apenas UI11 pensamento
do que e, mas um pensamento do que surge, do que e improvavel, indecifraveI."
(BADIOU, 1994: 17)

o

mais indecifnivel, neste momento do mundo, e a mOlie pela
fome. As guerras se aglutinam em torno de motivayoes varias e uma
delas e a de decidir a quem pertencem as liquezas da terra e os bens
da cultura. Aqui aparece a urgencia de uma etica que de conta da
justiya e da convivialidade sadia. Trata-se de uma etica da aleglia, da
partilha, da amizade, do reconhecimento do outro sujeito.
Ha uma dimensao valorativa na alegria. Ela e uma escolha etica
cuja dimensao pode atravessar as fronteiras da subjetividade.
A
intersubjetividade reconhece a expeliencia da alteridade, da tolerancia
e sobretudo da solidariedade. Nesse horizonte henTIeneutico, a dialetica
da vida social pode ser compreendida no ambito das diferenyas e nao
se tornar dogmMica na sua compreensao.
Isso remete para 0
entendimento de que a alegria requer 0 logos e a praxis. Ou seja, 0
eixo teorico do conceito de humanidade conduz a efetivayao da ideia
altelidade, na historia dos sujeitos e das comunidades.
A intenyao e reduzir 0 tamanho do conflito para argumentar pela
necessidade da troca, pela simplicidade da vida entre amigos, pela
possibilidade da felicidade e pela vivencia da alegtia.
As inquietayoes humanas fizeram crescer 0 universo da amargura
e do desencanto. A morte tem registros mais eloquentes que a vida. Ha
que ser invertida essa configurayao. 0 tragi co fazendo parte do
imaginario humano se torna banal como realidade cotidiana. A
banalizayao do tragi co nonTIaliza os acordos dos individualismos
possessivos. Estamos, pois, diante de algumas urgencias - uma delas e
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o esforyo cumulativo

pela alegria como sustento

da necessidade

planetaria da paz.
o capital nao pod era continuar sendo 0 limco referencial nonTIativo
do acordo entre sujeitos. A inteligencia que descobre tanto e cria muito
teria que ser estimulada a ctiar outras referencias para a vida civil na
sociedade politi ca. 0 estado de vigilancia, organizado belicamente, pode
ser substituido pelo est ado de interlocuyao, no qual nao serao negados
os interesses e suprimidas as vontades, nas questoes racionalmente
ordenadas para que aconteya "0 melhor dos mundos possiveis",
segundo a expectativa de Leibiniz. As estatisticas mostram que este
nao esta sendo 0 melhor dos mundos. A alegria e, entao, um desafio
etico para uma nova polis.

Esse tema tem um limite - e 0 de provo car 0 desejo de pensar a
paz. Para isso, faz-se necessfuio construir categOlias de analise, questoes
conceituais que auxiliem esta reflexao, uma vez que os combates
ortodoxos ja foram todos travados eo homem ainda esta buscando a
utopia da vida feliz na polis. Sem a rebeldia de Prometeu e a disciplina
de Sisifo fica dificil ser cidadao. E a cidadania e condiyao de paz e a
alegria e condiyao de cidadania.

E importante

que a ideia de felicidade se apresente nao como a
facilitayao do ocio descomprometido, mas como uma significayao fundamental na vida humana. Aparece, entao, como 0 sustento daphilia,
da amizade verdadeira. A vida feliz na cidade exigira 0 reconhecimento
dos homens na dimensao da amizade, portanto sem privilegios. No
Jardim de Epicuro nao se ouve os tambores da guen'a, pOl'que ali eo
lugar do saber pmiilhado e da simplicidade exaltada. Desenha-se, ai, a
utopia que pode ser desejada, a fim de que se criem condiyoes de
Possibilidade para uma cultura da paz.
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