
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

RAYANE MONALIZA DA NÓBREGA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

O CORPO EM MICHEL ONFRAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2015 



 

 

 

RAYANE MONALIZA DA NÓBREGA OLIVEIRA 

 

 

 

 

O CORPO EM MICHEL ONFRAY 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Física, no 

Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Educação Física. 

 

Orientador (a): 

Profª Drª Rosie Marie Nascimento de 

Medeiros 

 

 

 

 

 

NATAL – RN  

2015 



 

 

RAYANE MONALIZA DA NÓBREGA OLIVEIRA 

 

 

O CORPO EM MICHEL ONFRAY 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Física, no 

Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Educação Física. 

 

 

Dissertação defendida e apresentada em: 27/02/2015. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Dr.ª Rosie Marie Nascimento de Medeiros (Orientadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

Drª Terezinha Petrúcia da Nóbrega (Titular Interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

Drª Elaine Melo de Brito Costa (Examinadora Externa) 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

 

Drª Karenine de Oliveira Porpino (Suplente Interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas amadas Mestres, Rosie Marie 
e Petrúcia Nóbrega, que me ensinaram a 
pensar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Neste momento todo o corpo se une, dos 
pés ao crânio: cabeça e ventre, músculos 
e sexo, dorso e nádegas, suor e presença 
de espírito, emoção, atenção e coragem, 
lentidão e perseverança, os cinco 
sentidos reunidos pelo sentido do 
movimento.  

 
 

Michel Serres, 2004. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Inicialmente, agradeço a Deus pela força inexplicável que habita em meu ser, 

a qual não me deixa desistir dos meus sonhos. Obrigada, Pai, por guiar meus 

passos, mantendo-me firme nessa árdua jornada da vida. Por todas as minhas 

falhas humanas, compreendidas pela sua bondade. Só tenho a agradecê-lo! 

 Aos meus pais, Assunção Nóbrega e Francisco Oliveira, que juntos lutam 

incansavelmente pelos filhos. Obrigada por me mostrarem os verdadeiros valores da 

vida. Pelos investimentos desmedidos nos meus estudos, pela paciência, pelo apoio 

e amor incondicionais, pelos preciosos ensinamentos. Vocês são meus maiores 

orgulhos! Por toda vida, minha gratidão...  

 A Honorato Nóbrega, meu admirável irmão, pelas sábias palavras ditas em 

momentos difíceis de minha vida. “Homem-Menino” que intimida a todos com sua 

educação inigualável e sua inteligência imbatível: eis meu maior exemplo de vida! 

 A Raíssa Nóbrega, minha amada irmã, que torce pelos meus triunfos, e que 

sempre esteve disponível para me ajudar. Você é muito importante para mim! 

 Às crianças, Juan Pablo, Daniela Nóbrega e Enzo Nóbrega, pelo amor 

desinteressado e pelos momentos lúdicos.  

A todos os familiares, em especial, a “Tia Cidinha” que sempre se portou 

como uma mãe para mim. Obrigada pelos conselhos, pelas orações, pelo carinho.  

A Rosie Marie, minha querida orientadora, por ter “abraçado” meus sonhos. 

Obrigada por ter me proporcionado grandes aprendizados na arte da docência e da 

vida. Pelo apoio, pela paciência, pelo cuidado. Sinto-me honrada de ter sido sua 

orientanda desde a graduação. Criamos uma relação pautada na ética, na 

compreensão, na polidez, e sobretudo, no comprometimento. Que os nossos laços 

não se desfaçam! Esteja convicta do meu carinho e da minha admiração por você. 

Obrigada, muito obrigada. 

A Petrúcia Nóbrega, Mestre dos Mestres, minha fonte de inspiração. 

Obrigada pelos preciosos ensinamentos. Por compreender um pensamento confuso 

que procede do meu corpo inquieto. Pelas contribuições valiosas dadas a esta 

pesquisa. Gosto de você pela sua autenticidade, pela sua ousadia, pela sua leveza, 

pela sua coragem, e especialmente, pelo modo como conduz seus alunos. Devo aos 



 

 

acasos patronímicos a tomada de seu sobrenome, que muito me orgulha. Obrigada 

pelos abraços maternais. A você, “mami poderosa”, todo meu afeto!  

À amiga “Carlita”, pelo apoio dado em todo este trajeto. Obrigada por ter 

aberto as portas de seu lar, e ter me acolhido tão bem. Jamais esquecerei tudo que 

fez por mim. Infindavelmente, obrigada! 

Aos meus amigos da vida, que sempre estiveram ao meu lado, celebrando os 

momentos alegres, mas sobretudo, amenizando minhas tristezas. Obrigada a vocês, 

de coração: Marcelle, Estephanie, Ellana, Marianna Braz, Adriana Freitas, Luana, 

Keké, Katieny, Ana Otília, Dayana.  

A Elaine, participante da banca, por ter aceitado nosso convite. Obrigada pela 

leitura e pelas considerações dadas a esta pesquisa. 

A Karenine, pela leitura desta pesquisa, pelas conversas informais, e pela 

atenção. Obrigada, meu doce! 

Aos amigos, parceiros de pesquisa, pela troca de conhecimentos, pelos 

abraços, pelas conversas, enfim, por amenizarem minhas tensões: Valdemar Jr., 

Moal, Avelino, Lúcia, Hudson Pablo, Ingrid, Analwik, Paulinha, Liege, Laís, Raphael, 

Christyan, Adeilza, Déborah e a todos que compõem meu querido Grupo Estesia. 

A Thays Anyelle, minha amiga confidente, pessoa a quem devo grande parte 

desta realização. Serei eternamente grata pela sua amizade. 

A Luiz Arthur, por ter contribuído grandemente nesta etapa final, inclusive, 

com a produção da arte desta dissertação. Obrigada pela atenção e pela torcida. 

A Marcelle, minha amiga, pela tradução do resumo desta pesquisa. 

A Ana Zélia, amiga e colega do Mestrado, pelo importante apoio.   

A Raphael Valença, pela ajuda indispensável em todo este processo.  

A todos que fazem a UFRN, em especial, ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física, por permitir a realização deste sonho. 

Aos professores do PPGEF, em especial, à professora Isabel Mendes, pelas 

contribuições dadas a minha formação acadêmica, e por ter sido tão atenciosa 

comigo durante todo este processo de Mestrado. 

A Edinho, meu amor, minha paixão. Obrigada por sonhar os meus sonhos. 

Pelos seus cuidados, pela sua dedicação, pelo seu companheirismo, pelas suas 

renúncias, pelos momentos agradáveis. Sou muito feliz por tê-lo ao meu lado, 

mostrando-me que os problemas são passageiros e contornáveis, e que a vida vale 

muito à pena.  Amo você... 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa busca pensar o corpo a partir da Filosofia Hedonista de Michel 

Onfray. Para compor seus escritos, o filósofo lança fortes críticas ao ascetismo 

(constituído pela tradição filosófica e pelas religiões monoteístas), acusando-o de 

desprezar o corpo e o prazer de seus ensinamentos, ancorados pela moral cristã. 

Em contrapartida, sua filosofia defende o hedonismo que prima pelo prazer como 

princípio ético/moral, o qual visa o outro tanto quanto o próprio indivíduo, 

enaltecendo o corpo e suas potencialidades através dos cinco sentidos. A filosofia 

contemplada nos permitiu pensar sobre a Educação Física, área que, 

tradicionalmente, esteve atrelada à execução de tarefas disciplinadoras do corpo, 

desconsiderando a sensibilidade de sua prática pedagógica. Nesse cenário, há um 

ideal de corpo que nos acomete diariamente, intensificado por esta área, o que 

resulta no problema ético do corpo. A partir de então, lançamos nossas questões de 

estudo: como o corpo se configura entre o ascetismo e o hedonismo, a partir da 

filosofia de Michel Onfray? Quais são as possíveis implicações para a Educação 

Física? Pautados no método do Materialismo Hedonista, proposto por Michel Onfray, 

pensamos nesta pesquisa acerca de dois eixos centrais que contemplam nossas 

categorias de estudo, a saber: Corpo Glorioso e Corpo Libertino. Para atender 

nossas intenções de pesquisa, recorremos aos livros de Michel Onfray, traduzidos 

no Brasil, assim como, entrevistas concedidas pelo autor a revistas/jornais. Para 

tratar da abordagem ética/estética na Educação Física, utilizamos os textos de 

Silvino Santin e Hugo Lovisolo. Ademais, trazemos o cinema para nosso diálogo. 

Pensamos nesta pesquisa como uma verdadeira Odisseia que nos transportou tanto 

a lugares desconhecidos, quanto possibilitou um retorno a outros já visitados. Esta 

viagem nos proporcionou ensinamentos para auxiliar nossa sabedoria de bem viver 

a vida, alertando-nos para o culto ao corpo como o cultivo de si, e não como busca 

de alcançar padrões corporais estipulados pela sociedade vigente.  

 

Palavras-chave: Ascetismo. Hedonismo. Corpo. Educação Física. 

 

 

 



 

 

 

ASTRACT 

 

This inquiry looks it to think of the body through Hedonistic Philosophy of Michel 

Onfray. To compose his written, the philosopher launches strong criticism to the 

asceticism (constituted by the philosophical tradition and by the monoteístas 

religions), accusing it of despise the body and the pleasure of his teachings, 

anchored by the Christian moral. However, his philosophy defends the hedonismo 

and emphasizes the pleasure as an ethical / moral beginning, which aims the other 

as much as the individual himself, elevating the body and his potentialities through 

five senses. The contemplated philosophy allowed us think on the Physical 

Education, area wich, traditionally, was tied to the execution of disciplinary tasks of 

the body, disregarding the sensibility of his pedagogic practice. In this scenery, there 

is an ideal of body that attacks us daily, intensified by this area, which turns in the 

ethical problem of the body. From then, we launch our questions: From Michel Onfray 

philosophy, how the body shapes between the asceticism and the hedonismo?, What 

are the possible implications for the Physical Education? Ruled in the method of the 

Hedonistic Materialism, proposed by Michel Onfray, we think about this inquiry on 

two central points that contemplate our categories of study to be known: Glorious 

body and Loose living Body. We resort to Michel Onfray´s books, as well as, 

interviews given by the author in magazines / newspapers to help in our inquiry 

intentions. For the approach ethics / esthetics in the Physical Education, we use the 

texts of Silvino Santin and Hugo Lovisolo. Besides, we brought the cinema dialog. 

We classify this inquiry as a true Odyssey that transported us to unknown places and 

as a return to other already visited. This travel provided teachings that will help our 

wisdom on how survive the life, alerting us for the worship to the body like the 

cultivation of ourselves, and not as search of reaching physical standards stipulated 

by the society in force. 

 

key words: Asceticism. Hedonism. Body. Physical education. 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche tente de penser le corps à partir de la philosophie hédoniste de 

Michel Onfray. Pour composer ses écrits le philosophe adresse d’importantes 

critiques à l’ascétisme (constitué par la tradition philosophique et les religions 

monothéistes), l’accusant de rejeter le corps et le plaisir de ses enseignements, par 

son ancrage dans la morale chrétienne. En contrepartie, sa philosophie défend un 

hédonisme qui met en avant le plaisir comme principe éthique/moral et qui vise 

également l’individu, en valorisant le corps et ses potentialités au travers des cinq 

sens. La philosophie envisagée, nous permet de penser l’Education Physique, 

champ qui, traditionnellement, était lié à l’exécution de tâches disciplinaires sur les 

corps en dévalorisant la sensibilité dans ses pratiques pédagogiques. Dans cette 

logique, il existe un idéal corporel qui nous touche quotidiennement, plus intense 

dans ce champ, qui pose le problème d’une éthique du corps. A partir ce cela, nous 

posons la question de notre étude : comment le corps se situe-t-il entre l’ascétisme 

et l’hédonisme, au regard de la philosophie de Michel Onfray ? Quelles sont les 

possibles implications pour l’Education Physique ? Guidés par la méthode du 

matérialisme hédoniste, proposé par Michel Onfray, nous pensons cette recherche, 

autour de deux axes centraux qui constituent nos catégories d’étude, à savoir : le 

corps glorieux et le corps libertin. Pour atteindre ces objectifs de recherche, nous 

nous appuyons sur les ouvrages de Michel Onfray traduits au Brésil, ainsi que sur 

des entretiens donnés par l’auteur à des revues et des journaux. Pour traiter de 

l’approche étique/esthétique en Éducation Physique, nous utlisons les textes de 

Silvino Santin et Hugo Lovisolo. Au-delà nous utilisons le cinéma pour notre 

discussion. Nous pensons cette recherche comme une véritable Odyssée que nous 

transportera dans de lieux inconnus qui rendra possible un retour vers ceux déjà 

visités. Ce voyage nous fournira des enseignements pour aider à l’amélioration de 

nos savoir-vivre pour l’existence, nous alertant sur le culte du corps comme sur sa 

culture, plutôt que de chercher à atteindre des normes physiques établies par la 

société actuelle. 

 

Mots-clés: Ascétisme. Hédonisme. Corps. Éducation Physique. 
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Em Busca do Prazer... 

 

Convido-os a mergulhar numa escrita cuja história se confunde com a mesma 

de um corpo inquieto, ávido pela busca prazerosa do conhecimento, cujo fascínio o 

transporta para horizontes ilimitados. Proponho-lhes um encontro ético com seu 

corpo, um confronto com suas convicções, e um brinde à vida! 

Há pouco tempo, mas de modo intenso, as reflexões acerca do corpo fazem 

parte das minhas inquietações acadêmicas e existenciais. Na adolescência, 

enquanto atleta do voleibol, os padrões de beleza me incitavam a uma prática 

exacerbada de treinamentos, acrescidos do objetivo de melhorar o desempenho, 

decerto. Os conflitos me abalavam cada vez que meu corpo, casualmente, não 

atendia às exigências momentâneas do esporte; além do mais, a preocupação com 

a aparência era recorrente. A partir de então, minha visão sobre o corpo era de algo 

manipulável, como uma máquina que funciona mediante certos estímulos para que 

haja um ótimo desempenho. Hoje compreendo que se tratava de um entendimento 

tradicional e objetivo, amparado pelas ciências biológicas e mais ainda, pelo 

universo dos esportes e do fitness. 

O ponto de partida do itinerário dessas discussões se dá, efetivamente, ao 

ingressar no curso de Educação Física, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), no ano de 2006, impulsionada pela prática esportiva. Não havia como 

escapar: logo entrei em contato com os diálogos acerca do corpo. Inicialmente, de 

um lado – com a “Anatomia Humana aplicada à Educação Física” – as “descobertas” 

me pareciam familiares, já que trazemos da Educação básica uma forte influência da 

Biologia que sedimenta o corpo humano para estudar o seu funcionamento. Ainda 

assim, o encanto pelo contato com os órgãos internos e com as “peças anatômicas” 

foi inevitável, devido ao arrebatamento propiciado por aquela realidade antes vista 

apenas nas imagens de livros/revistas. Lembro-me bem das minhas impressões 

iniciais: parecia que não estava diante de corpos, mas sim, e certamente, de objetos, 

atraentes e manipuláveis.  

Em contrapartida, a disciplina “Filosofia da Educação Física” me apresentava 

um novo olhar – atraente e impactante – a respeito do mesmo. Partindo do corpo-

máquina de Descartes (atentando para sua importância e desmistificando, assim, 

seu papel de vilão) ao corpo existencial de Merleau-Ponty, surgia para mim, uma 
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compreensão, ainda incipiente, de um corpo fenomenal, objeto e sujeito da 

existência, marcado pela assertiva “Sou meu corpo”. Aliada a esta última disciplina, 

a “Consciência Corporal” veio para desconstruir, efetivamente, a visão fragmentada 

que impera ainda hoje, particularmente, na área da saúde. Gradativamente, passei a 

pensá-lo a partir da cultura, da historicidade, das experiências e das sensações, 

sem, no entanto, desconsiderar sua dimensão biológica. Ademais, aprendi a 

vivenciá-lo, a senti-lo, a escutá-lo, a compreendê-lo, e principalmente, a respeitá-lo 

enquanto Ser e morada. Considero esses momentos como avanço, um divisor de 

águas para minhas escolhas acadêmicas e pessoais. 

Para concluir a graduação, busquei nas minhas experiências vividas com o 

esporte, a inspiração de que precisava para produzir a monografia. Nesta, 

abordamos os padrões estéticos corporais mediante o tema “ESTÉTICA, MÍDIA E 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Reflexões sobre os discursos dos alunos do ensino 

médio”. A partir de questionários aplicados a alunos do ensino médio, catalogamos 

suas compreensões sobre o corpo belo para que pudéssemos refleti-lo, sobretudo, a 

partir da influência da mídia na idealização do mesmo. No desenvolvimento da 

pesquisa, traçamos críticas construtivas ao poder midiático, assim como, atentamos 

para a necessidade de um olhar crítico da Educação para nossa sociedade 

capitalista, que dita os padrões corporais e os modismos. No desfecho, observamos 

discursos homogêneos, mas alguns avanços foram vislumbrados nos 

proporcionando encantamento e novas inquietações. Desejei ir além... 

  Ao adentrar no Mestrado em Educação Física, também pela UFRN, para a 

linha de Pesquisa “Estudos Sócio-filosóficos sobre o Corpo e o Movimento Humano” 

e para o Grupo de Pesquisa “Estesia1”, deparei-me com a Filosofia, e assim, modos 

de pensar a partir da própria existência: fiquei deslumbrada! Desde então, passei a 

ter outra visão de mundo e a atribuir novos sentidos/valores ao conhecimento. 

Aprendi a valorizar o pensamento do senso-comum e, principalmente, a desconfiar 

dos fatos. Compreendi que as certezas nos tornam estagnados no tempo e no 

espaço, e comecei a priorizar as dúvidas e as inquietudes, pois me dei conta de que 

são elas que nos propiciam o avanço. Além disso, iniciei as leituras da 

Fenomenologia proposta pelo filósofo francês Maurice Merleu-Ponty (1908-1961), as 

                                                             
1
 Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento. Foi criado em 2013, tendo como líderes: a 

Profª Drª Terezinha Petrúcia da Nóbrega e a Profª Drª Rosie Marie Nascimento de Medeiros.  O grupo 
é formado por 16 estudantes e 10 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Apresenta convênios nacionais e internacionais, dentre estes, com a Universidade de Montpellier. 
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quais ampliaram as compreensões já iniciadas na graduação. Nesse sentido, ele 

apresenta uma visão de corpo divergente dos discursos lineares: 

 

nem coisa, nem ideia, o corpo está associado à motricidade, à percepção, à 
sexualidade, à linguagem, ao mito, às experiências vividas, à subjetividade, 
às relações com o outro, à poesia, ao sensível, apresentando-se como um 
fenômeno enigmático e paradoxal, não se reduzindo à perspectiva de objeto 
(...) (NÓBREGA, 2010, p. 54). 

 

   Ora, estando o corpo associado ao sensível e, sobretudo, às nossas 

experiências vividas, compreendi que esta pesquisa deveria, antes de tudo, 

proporcionar-me o prazer da escrita, e consequentemente, ser capaz (ou não) de 

envolver o outro e impulsioná-lo a pensar. E isso não ocorreu no meu projeto inicial 

de pesquisa: senti-me desestimulada por alguma razão que a própria razão, com 

toda sua limitação, desconhecia. Até que, em um momento de seminário, fui 

estimulada pela professora Petrúcia a ler um livro do filósofo francês Michel Onfray, 

o qual retratava justamente o prazer.  

  Desde então, meu desejo pela leitura e pela escrita foi reacendido, assim 

como, o brilho dos meus olhos ao falar sobre minhas pretensões de pesquisa. Com 

isso, fui desafiada a abrir mão do meu projeto inicial de pesquisa, para embarcar 

numa nova viagem: a filosofia hedonista de Michel Onfray, uma verdadeira odisseia 

pelo conhecimento. A partir daí, minha orientadora nos lançou ao desafio proposto, e 

a pesquisa foi ganhando contornos e desdobramentos. Encontramos, pois, uma 

forma ousada de refletir sobre o corpo, cujos prazeres são considerados pelo 

filósofo, como indispensáveis para o bem viver a vida.  

Uma abordagem nessa linha de pensamento requer uma série de discussões 

que perpassam por temas bastante polêmicos, como por exemplo: a religião, a 

moral e a ética, a estética, a política, a liberdade, o prazer, a gastronomia, a 

felicidade. A meu ver, o autor nos proporciona uma verdadeira odisseia, retomando 

personagens emblemáticos, porém “ocultos” pela tradição filosófica. Além do mais, 

em vários momentos faz alusão aos deuses da mitologia grega: Apolo, retratado 

como “deus das máscaras”; e Dionísio, o deus da embriaguez.  

É válido destacar que Michel Onfray é ateu e constrói argumentos fortíssimos 

para apresentar a figura de Deus e a de Jesus Cristo como personagens fictícios, 

assim como, Papai Noel é concebido na história da humanidade. Portanto, lê-lo foi, 

no mínimo, impactante. No inicio, a sensação de medo me consumia, por me fazer 
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confrontar com minhas próprias crenças religiosas: a cada leitura uma angústia 

aliada à ânsia das descobertas. Todavia, logo depois veio a convicção de que eu 

poderia lê-lo, e até admirá-lo, sem, no entanto, colocar em risco a minha fé. 

Confesso que em muitos momentos me pus a divagar, mas foi justamente esse 

processo que incitou meu desejo de continuar a buscar novas compreensões e por 

que não, começar a questionar os dogmas que dão base de sustentação às minhas 

crenças.  

  Para compor seus escritos, o autor parte de fortes críticas à tradição filosófica, 

acusando-a de tentar ocultar o corpo e o prazer de seus ensinamentos, os quais são 

ancorados pela moral cristã. Esta, desde a antiguidade, vem sendo cada vez mais 

discutida em novos tons, o que a faz ser vista como não absoluta, mesmo em nome 

de um ideal cristão. Há muito tempo ela serve para atribuir todo poder a morte. 

Persegue fortemente a carne e os corpos, os espíritos e os entusiasmos para 

arrancar da matéria as energias que revelam a vida (Onfray, 2010). 

Falar da moral, portanto, é tratar do corpo, enigmático, alvo de críticas e 

contendas durante toda história da humanidade. Um corpo alado, em constante 

metamorfose, que ora se recusa – é desprezível, ora se recruta – é cultuado. Nessa 

perspectiva, transitaremos por ideais extremos, com valores peculiares que tentam 

abarcar o modo de viver: o ideal ascético e o ideal hedonista; haja vista que Michel 

Onfray, em sua filosofia hedonista, parte de investigações ao ideal ascético, para 

então, construir suas argumentações em defesa de um ideal hedonista. 

Para um melhor entendimento, o ascetismo se refere à prática da ascese que 

traz o sentido de renúncia e mortificação dos desejos, das pulsões e das vontades 

humanas. Segundo Abbagnano (1998): 

 

Essa palavra significa propriamente exercício e, na origem, indicou o 
treinamento dos atletas e as suas regras de vida. Com os pitagóricos, os 
cínicos e os estoicos, essa palavra começou a ser aplicada à vida moral na 
medida em que a realização da virtude implica limitação dos desejos e 
renúncia. O sentido de renúncia e de mortificação tornou-se, daí, 
predominantemente; na Idade Média, ascese significou mortificação da 
carne e purgação dos vínculos com o corpo (...) (p. 83). 

 

Na visão de Onfray (1999a), esse ideal é a recusa do corpo e da carne, o 

desprezo pelo sensível e a desqualificação do mundo real. Logo, o ideal ascético é o 

ideal do bom cristão que coloca Deus acima das suas vontades, que crer no além da 
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vida, que nega as paixões da carne; enfim, que vive em função da salvação para 

desfrutar da vida eterna, propagada pela religião.  

Por outro lado, hedonismo é um “termo que indica tanto a procura 

indiscriminada pelo prazer, quanto a doutrina filosófica que considera o prazer como 

o único caminho bem possível, portanto como fundamento de vida moral” 

(ABBAGNANO, 1998, p. 497).  Para Onfray (1999a), é a admissão das paixões, dos 

sentidos, do corpo e da vida. Portanto, o ideal hedonista valoriza os prazeres 

momentâneos, a vida, o júbilo, o gozo, a felicidade, a alegria, a satisfação, o 

agradável.  

  Nesse sentido, há um ideal de corpo que transita entre o ideal ascético e o 

ideal hedonista, de acordo com o pensamento de Michel Onfray. Em suma, seus 

escritos convergem para uma filosofia existencial do corpo que reúne elementos 

para compor uma moral hedonista – estética, subjetiva, uma história imanente que 

diz respeito aos homens entre si; ao contrário da moral cristã – que escapa da 

história e disserta sobre o absoluto (ONFRAY, 2010). Sendo assim, “o bem e o mal, 

o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o belo e o feio pertencem a decisões 

humanas, contratuais, relativas e históricas” (IDEM, p. 47). 

  Caminhando lado a lado com a moral, a ética também é assunto de corpo, e 

portanto, está presente na perspectiva hedonista aqui contemplada. Para Onfray 

(2010), um gesto ético é proporcionado pela polidez, que conduz diretamente ao 

outro, de forma agradável. Nesse sentido, a civilidade, a delicadeza, a doçura, a 

cortesia, a atenção, e todas as formas referentes ao bom tratamento, são 

constituintes da ética hedonista. Portanto, a alteridade é fator preponderante no 

pensamento do filósofo: a busca do prazer deve ter a preocupação em não causar o 

desprazer ao outro.  

  Diante do exposto, já poderíamos nos questionar sobre o lugar da Educação 

Física nessas discussões. Neste caso, os escritos de Michel Onfray nos 

impulsionaram a pensar a realidade do ser humano, em geral, e de modo bem 

particular, a Educação Física – área do conhecimento que prioriza o corpo em seus 

discursos, e especialmente, em seu fazer pedagógico através das práticas corporais.  

  Partindo do pensamento de Michel Onfray, o corpo se encontra no cerne das 

preocupações entre os preceitos religiosos (constituintes do ascetismo) e os 

ensinamentos libertinos (constituintes do hedonismo). Sendo assim, há diferentes 

formas de tratá-lo a partir de crenças e valores, culminando, num ideal de corpo que 
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acaba interferindo nas relações com o outro, e consigo mesmo. Entre renúncias e 

admissões, o corpo é, decerto, protagonista de sua própria história. 

  A Filosofia de Onfray nos permitiu pensar sobre o corpo e o prazer – grandes 

esquecidos da história “oficial” da filosofia, e comumente, negligenciados da 

Educação. Nesta, estamos habituados a priorizar a racionalidade científica, logo, a 

objetividade, o inteligível, e alguns outros nomes dados como formas de ignorar o 

corpo (e portanto, a sensibilidade) e suas potencialidades na construção do saber. 

  Já a Educação Física, tradicionalmente, esteve atrelada à execução de 

tarefas disciplinadoras do corpo, o que também negligencia a sensibilidade de seus 

ensinamentos. Desse modo, Santin (1995) ressalta: 

 

A educação física, no passado, sempre limitou-se a executar tarefas 
determinadas e impostas pelo homem racional. A educação maiúscula 
concentrava-se no desenvolvimento da mente, no aperfeiçoamento da alma, 
no equilíbrio da psique. As instâncias corporais constituíam uma educação 
minúscula, que, bem analisada, não pode ser vista como uma ação de 
desenvolvimento das capacidades corporais, mas uma disciplina, um 
controle ou, até, uma repressão do corpo (p. 19).      

   

   Sob inspiração das ciências e da técnica, a educação física passou a intervir 

sobre os corpos de modo a transformá-lo em uma máquina – o grande modelo 

inspirador da intervenção no corpo humano –, para que tivesse melhores 

performances produtivas. Nessa perspectiva, a medicina utilizando-se desse mesmo 

modelo, desenvolveu suas atividades terapêuticas para restaurar a máquina quando 

estivesse danificada (IDEM). Portanto, essas duas áreas, desde o princípio, 

caminham lado a lado na formação dos corpos. 

  Se em sua origem, a Educação Física, através do esporte e da ginástica, teve 

sua intervenção sobre o corpo-máquina pautada em fins morais e físicos; 

paulatinamente, essa realidade foi sendo transfigurada por fins estéticos, como bem 

frisou Lovisolo (1997). A estética passa a ser um poderoso condutor das novas 

relações com o corpo de si e do outro.  

  Nesse cenário, há um ideal de corpo belo que nos acomete diariamente. O 

perfil nos é bastante familiar: corpo enxuto, de contornos nítidos, que remete à 

jovialidade “eterna”. Indiscutivelmente, a Educação Física não só contribui, como 

também, intensifica essa disseminação dos padrões corporais. Dentro desse 

contexto, os indivíduos recorrem aos mais variados meios para atingirem essa 

imagem preconizada pela sociedade vigente; logo já poderíamos elencar alguns 
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deles: são os exercícios extenuantes, as dietas “milagrosas”, os anabolizantes, as 

cirurgias plásticas estéticas, e alguns outros considerados válidos para tal fim.  

  Essa relação entre o corpo e a estética recai sobre a ética e a moral. Aliás, 

como ressalta Santin (1995), falar de ética nos remete diretamente à moral, já que 

os dois termos tratam dos costumes. Todavia, se recorrermos à evolução do 

pensamento ocidental, dado que os temas morais foram intelectualizados, a ética 

passou a ser tida como a ciência da moral.  E esta “passou a ser caracterizada como 

o conjunto de regras e normas que inspira nossa conduta e identifica 

consequentemente transgressões” (p. 28). 

  Nesse cenário, a Educação Física é respaldada pela ética do corpo jovem: há 

uma fuga constante das transformações corporais causadas pelo tempo. Dentro 

dessa perspectiva, o corpo deve ser exibido, cultuado, desde que esteja dentro dos 

padrões de beleza estipulados pela mídia, e infelizmente, intensificados por essa 

área. Portanto, percebemos a emergência em discussões que ressaltem essa 

relação entre a ética e a estética, ao tratar sobre o corpo, sobretudo, nessa área que 

lida diretamente com o mesmo, apresentando diversas estratégias para moldá-lo, 

muitas vezes, sem dar a devida atenção à individualidade do ser.  

  A partir de então, surgem nossas questões de estudo, a saber: como o corpo 

se configura entre o ascetismo e o hedonismo, a partir da filosofia de Michel 

Onfray? Quais suas possíveis implicações para a Educação Física? 

  Assumimos, pois, o compromisso de incitar o diálogo que envolva essa 

abordagem “ética-estética” dentro da Educação Física. Para tanto, traçamos como 

objetivo de pesquisa: refletir sobre o corpo entre o ascetismo e o hedonismo, a 

partir da filosofia de Michel Onfray, assim como, apontar implicações para a 

Educação Física, traçando relações com as questões éticas e estéticas do 

corpo. 

Diante de tais objetivos, há uma intenção implícita que permeia todo nosso 

estudo: fazê-los pensar. É nesse ponto que creditamos a relevância desta pesquisa 

para o campo da Educação Física, e particularmente, para nosso grupo de Pesquisa 

(o ESTESIA); pois a mesma nos impulsiona a pensar, sobretudo, acerca da nossa 

existência corporal. Em especial, este estudo contribui para pensarmos o 

conhecimento da Educação Física numa perspectiva “ética/estética”. Ao tratar sobre 

o corpo, acreditamos na emergência de uma abordagem ética atrelada à estética, 

haja vista as inúmeras formas indiscriminadas de intervir sobre o mesmo com fins 
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exclusivamente estéticos, notadamente, intensificadas por essa área do 

conhecimento. 

Ao buscarmos Santin (1995) e Lovisolo (1997) para dialogar com essa 

abordagem “ética/estética” no âmbito da Educação Física, estamos incitando o 

resgate da sensibilidade enquanto conhecimento válido, e mais ainda, enquanto vida 

afetiva; já que a Educação, de modo geral, tem desconsiderado, comumente, essa 

dimensão humana na produção do saber. Dentro dessa perspectiva, já dispomos de 

brilhantes trabalhos que abordam essa temática estética.  No próprio grupo Estesia, 

contamos com fortes aliados nessas discussões: alguns trabalhos acadêmicos 

orientados pelas Professoras – Rosie Marie, Petrúcia Nóbrega e Karenine Porpino – 

vêm contribuindo com essas discussões que envolvem essa relação entre corpo, 

estética e ética na Educação Física. Alguns deles merecem destaque nestas linhas 

introdutórias. 

 Cavalcanti (2005) desenvolveu sua monografia acerca do tema “Ginástica 

Rítmica, Corpo e Estética: Elementos para pensar o Esporte na Escola”. A autora 

investigou as compreensões sobre o corpo e estética na GR, bem como, suas 

implicações em âmbito escolar. Para tanto, analisou entrevistas e imagens de 

ginastas escolares para refletir acerca dessas implicações, procurando articular 

alternativas pedagógicas para a abordagem do corpo e da Estética na GR enquanto 

conteúdo da Educação Física escolar. 

Posteriormente, Cavalcanti (2008) deu continuidade aos seus investimentos 

de pesquisa sobre a estética, e desenvolveu sua dissertação com o tema: “Beleza e 

Poder na Ginástica Rítmica: reflexões para a Educação Física”. Para tanto, realizou 

uma análise de conteúdo para investigar o código de pontuação de GR. E a partir de 

então, buscou refletir sobre as relações de poder na GR que se mediaram e 

consolidaram pela regulamentação de prática, cujo código de pontuação tem papel 

preponderante. 

Em sua dissertação, Eufrásio (2013) abordou o tema “Apolo, Narciso e 

Dionísio: O Corpo Masculino na Revista Men’s Health”. Com o propósito de analisar 

o corpo masculino na dada revista, o autor discutiu a relação entre corpo e estética, 

a partir de uma compreensão restrita aos padrões corporais. 

Já Liege Silva, fez um sólido investimento na pesquisa sobre a abordagem 

estética, desde a graduação, passando pelo Mestrado, e finalmente, com o 

doutorado. Enquanto trabalho de monografia, apresentada em 2008, a autora 
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desenvolveu sua pesquisa acerca do tema “Corpo e Beleza: uma análise das 

práticas discursivas em estudantes de Educação Física”, a fim de analisar os 

discursos de tais estudantes sobre os padrões corporais. 

Em sua dissertação, Silva (2011) continua com as mesmas pretensões de 

verificar os discursos sobre corpo e beleza, e dessa vez, realiza uma análise de 

conteúdo das produções da Educação Física em nível de Mestrado, com o tema 

“Corpo e Beleza: uma análise das produções da Educação Física”. 

Em sua pesquisa de doutorado, Silva (2014) parte para o âmbito do esporte, a 

partir de suas experiências vividas, para defender a tese de que a prática esportiva é 

uma experiência estética e educativa, em que se opera o sensível pelas ações 

reverberadas no corpo do atleta, na dimensão do vivido. Desse modo, desenvolveu 

seu estudo acerca do tema “O esporte como experiência estética e educativa: uma 

abordagem fenomenológica”. 

Como vimos acima, o grupo “Estesia” já dispõe de trabalhos cujos temas 

perpassam pela Estética. Desejamos, pois, enriquecer esse acervo, ampliando 

essas discussões para a uma abordagem que prima pela ética do corpo. Portanto, 

esta pesquisa tem o desafio de alavancar o campo de pesquisa já posto em nosso 

grupo, cuja referência é significativa para ampliar os horizontes teóricos da 

Educação Física, que se direciona ao corpo, como enfoque central de suas 

investigações. 

Além disso, por se tratar de uma pesquisa teórica, apostamos na importância 

desta pesquisa para os caminhos da reflexão epistemológica da Educação Física – 

área que ainda prima pelo conhecimento das ciências biológicas, valorizando as 

pesquisas experimentais. Arrisco-me em dizer que nossa área carece de pesquisas 

teóricas, as quais exigem o exercício da leitura atenciosa e indagativa. Portanto, 

assumimos a tarefa de tentar enriquecer nossas discussões acerca do corpo, tão 

marcante nos discursos da nossa área. Não há como negar: avançamos. Mas temos 

a ânsia de atingir um patamar considerável que valorize da mesma forma as 

pesquisas de cunho sócio-filosófico, especialmente, o trato dado ao corpo.  

 

Percurso Metodológico 
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  O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza filosófica, 

na qual interrogamos a obra de Michel Onfray. Nesse sentido, utilizamos o próprio 

método de trabalho do referido filósofo: seu Materialismo Hedonista – um projeto 

filosófico que reúne as principais ideias defendidas pelo autor. 

  Na composição de seu projeto hedonista, Onfray se dedica a percorrer a 

história da filosofia para buscar figuras que foram “esquecidas” da história oficial da 

filosofia. Na intenção de criar uma contra-história da filosofia, o filósofo contrapõe-se 

a uma filosofia espiritualista, idealista e ascética, em favor de uma filosofia do corpo, 

materialista, sensualista, e ateia (MATA, 2007). 

  É importante destacarmos que, por ser uma obra em construção, seu 

pensamento não pode ser considerado um sistema filosófico. Sendo assim, é 

possível observarmos pontos em que o materialismo hedonista não se sustente, 

deixando lacunas a serem preenchidas com o próprio desenvolvimento de sua obra 

(IDEM).  

  Nesse percurso metodológico, partimos da contextualização do pensamento 

de Michel Onfray, para logo mais abordarmos o corpo configurado pelo ideal 

ascético, assim como, o corpo apreciado pelo ideal hedonista, e suas possíveis 

implicações para o campo da Educação Física.  

  Para desenvolvermos uma reflexão sobre o conhecimento da Educação 

Física numa perspectiva “ética/estética”, utilizamos, principalmente, os textos de 

Silvino Santin (1995), elaborados para compor uma conferência ministrada pelo 

autor com a temática “EDUCAÇÃO FÍSICA – ÉTICA. ESTÉTICA”; pois são 

pioneiros no assunto, mostrando-se relevantes para alavancar nossas discussões. 

Aliado a esses textos, recorremos a Hugo Lovisolo (1997) o qual também discute 

essa abordagem estética através de seu livro “Estética, Esporte e Educação 

Física”.  

Para atender às nossas intenções de pesquisa no que diz respeito à 

configuração do corpo em Michel Onfray, recorremos aos livros do referido filósofo, 

traduzidos no Brasil. A escolha se deu intencionalmente, tanto pela maleabilidade da 

leitura devido à tradução para nossa língua; como também, por visualizarmos em 

tais livros, produções marcantes que nos disponibilizaram o alcance às principais 

ideias do autor.  

A partir de então, catalogamos os seguintes livros: O Ventre dos Filósofos: 

Crítica da razão dietética (1990); A Arte de Ter Prazer: por um materialismo 
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hedonista (1999a); A Razão Gulosa: filosofia do gosto (1999b); A Política do 

Rebelde – tratado de resistência e de insubmissão (2002); A Potência de Existir: 

manifesto hedonista (2010); Tratado de Ateologia: física da metafísica (2009). Além 

destes, referenciamos a contra-história da filosofia cujos cinco primeiros volumes 

também foram publicados no Brasil: Volume 1 – As Sabedorias Antigas (2008); 

Volume 2 – O Cristianismo Hedonista (2008); Volume 3 – Os Libertinos Barrocos 

(2009); Volume 4 – Os Ultras das Luzes (2012); Volume 5 – Eudemonismo Social 

(2013).  

Nos referidos escritos, Michel Onfray critica o idealismo dos grandes sistemas 

filosóficos e os preceitos religiosos que vão de encontro ao saber hedonista, no qual 

o corpo tem um papel central, possibilitando uma prática política libertária, e uma 

ética do prazer – esta sendo alvo de nossos interesses nesta pesquisa. 

Além dos livros, catalogamos e discutimos algumas das entrevistas2 

concedidas pelo autor a revistas/jornais, incluindo as fontes brasileiras. A tarefa foi 

árdua, entretanto, bastante interessante para que pudéssemos conhecer afinco seus 

trabalhos e a maneira como o filósofo fala sobre sua filosofia. Além disso, recorrer a 

tais fontes foi de fundamental importância para que fosse possível abarcamos temas 

atuais de suas produções – sem publicação prevista no Brasil. Ademais, as 

perguntas feitas pelos entrevistadores nos proporcionaram outros caminhos para 

percorrermos seus escritos nos oportunizando, ainda, uma amplitude maior do 

nosso olhar perante seu trabalho como escritor e professor. 

Para auxiliar as nossas interpretações, recorremos ainda ao livro “Prazer & 

Rebeldia: O Materialismo Hedonista de Michel Onfray” (2007), escrito por João da 

Mata. Para sua escrita, o autor busca sua fundamentação na fonte primária do 

filósofo, e além disso, parte para a obra de alguns filósofos resgatados por Onfray. 

Com um texto de linguagem clara, o autor consegue reunir as ideias centrais 

propagadas pelo filósofo, trazendo informações adicionais que nos auxiliam a 

compreender os pontos-chaves discutidos no materialismo hedonista.  

  Acrescido dos livros e das entrevistas, utilizamos o recurso cinematográfico 

como estratégia de diálogo com nosso objeto de estudo. Sendo assim, elencamos 

                                                             
2
 As entrevistas (na íntegra) estão disponíveis em um CD-ROM, o qual acompanha este exemplar. 
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três filmes3, a saber: “A Festa de Babette”, “Os Contos Proibidos do Marquês de 

Sade”, e “Elza e Fred: Um Amor de Paixão”. A escolha destes filmes se deu de 

forma intencional, por serem dotados de significações para contemplar nossas 

categorias de estudo – corpo glorioso (no primeiro filme) e corpo libertino (no 

segundo filme) – e seus desdobramentos: a abordagem “ética/estética” no âmbito da 

Educação Física (no terceiro filme). 

  Essa ideia de buscar nos filmes um aporte para nossa metodologia advém de 

algumas pesquisas4 realizadas por integrantes do grupo Estesia, que utilizaram as 

obras cinematográficas para pensar sobre o corpo a partir de diferentes enfoques. 

Para tanto, é indispensável destacar a importância do Laboratório VER5 

(visibilidades do corpo e da cultura de movimento); o qual nos ofereceu suporte para 

análise e edição dos filmes.  

  De acordo com Nóbrega (2013), “as imagens cinematográficas amplificam 

nosso olhar, alteram nossa percepção, nos retiram da paisagem comum para ver de 

outras maneiras” (p.01). Nesse sentido, os filmes possuem o poder de desorganizar 

nossa percepção, o que nos torna capazes de atribuir novos olhares e novas 

significações às leituras. Além do mais, basta apreciarmos um filme, para logo 

constatarmos seu poder de envolvimento. Fato é que ele nos dá a pensar: a fazer 

paralelos com a realidade, ou mesmo, transcender a mesma para que possamos 

divagar através da nossa imaginação.    

Como artifício didático, organizamos o texto em três capítulos acrescidos das 

considerações finais. No primeiro capítulo, nomeado “Prazer, Michel Onfray”, 

apresentamos nosso interlocutor principal, contextualizando seu pensamento. Na 

ocasião, expomos a biografia do autor, bem como, abordamos as principais noções 

trabalhadas pelo autor, que convergem para seu projeto hedonista.  

                                                             
3 No Apêndice, disponibilizamos um breve resumo dos referidos filmes. E como parte constituinte 

desta pesquisa, produzimos um DVD que acompanha este exemplar, cujo conteúdo engloba as 
cenas mais significativas, selecionadas para o texto, como forma de auxiliar a leitura.  
4
 Dentre as pesquisas realizadas, destacamos a pesquisa seminal de Nóbrega (2012) que abordou o 

tema “O Corpo e a Cidade”; a pesquisa doutoral de Silva (2014) que desenvolveu o tema “O esporte 
como experiência estética e educativa: uma abordagem fenomenológica”; a pesquisa de Mestrado de 
Silva (2014) intitulada “No caminho das Artes Marciais: a relação Mestre e Discípulo como educação 
sensível”, e a dissertação de Silva Júnior com o título “Corpo e Aprendizagem em Boris Cyrunik e em 
Merleau-Ponty”. Outras estão em processo de desenvolvimento. 
5
 O Laboratório VER é um espaço destinado ao desenvolvimento de pesquisas que contemplam a 

visibilidade do corpo e da cultura de movimento urbana. Ele se encontra instalado nas imediações do 
Departamento de Educação Física da UFRN, e é integrado ao grupo ESTESIA. O seu devido 
funcionamento – desde o ano de 2010 – tem contado com o apoio financeiro do CNPq. 
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No segundo capítulo, intitulado “CORPO GLORIOSO: Por um ideal 

ascético...”, retratamos o corpo ancorado pelo ideal ascético, cujos preceitos 

regidos pela moral cristã, impõem a renúncia dos prazeres corporais. A partir daí, 

desenvolvemos relações com o ideal de corpo preconizado pela Educação Física. 

No capítulo seguinte, designado “CORPO LIBERTINO: Por um ideal 

hedonista...”, abordamos o corpo apreciado pelo ideal hedonista, para o qual a 

moral é descristianizada através dos prazeres da carne. Dentro dessa perspectiva, 

pensamos na relação entre corpo, estética e ética no conhecimento da Educação 

Física. 

Por último, nas considerações finais, tentamos responder as questões de 

estudo. Ademais, fizemos apontamentos no que tange às nossas conclusões e 

evidenciamos novas perspectivas para o universo da pesquisa.   

 A partir de agora, partimos para a configuração do pensamento de Michel 

Onfray, apresentando as passagens mais marcantes de sua vida que foram 

primordiais para seus escritos. Por conseguinte, abordamos as principais noções 

desenvolvidas pela sua filosofia hedonista, e alguns de seus livros publicados no 

Brasil. 
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Capítulo Um 
 

 

 

 “Prazer,  

Michel  
Onfray” 
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“A biografia de um filósofo não se resume ao 

simples comentário das suas obras publicadas, 

mas à natureza da ligação entre seus escritos e 

seus comportamentos. Somente um conjunto se 

chama obra. A vida alimenta a obra, que, por 

sua vez alimenta a vida”. 

(Michel Onfray)  

 

Se nos desafiamos a escrever acerca do corpo na filosofia de Michel Onfray, 

é imprescindível que em primeira instância contextualizemos seu pensamento. Logo, 

as linhas que se seguem são destinadas a tais fins para que possamos 

compreender não só o ponto de partida de seus escritos, como também seu modo 

de fazer filosofia. Para tanto, utilizamos algumas de suas entrevistas concedidas a 

revistas\jornais, inclusive brasileiros, assim como, livros marcantes de sua carreira, 

traduzidos no Brasil, já mencionados nas páginas introdutórias do presente trabalho. 

Para auxiliar nossas interpretações, convocamos João da Mata (2007), apresentado 

como um intérprete brasileiro do nosso filósofo. 

Diante de todo aparato de informações levantadas, reunimos aquelas que 

consideramos relevantes para a apresentação do nosso autor. Sendo assim, no 

decorrer do texto, abordamos sua história de vida, visto que, na maioria de seus 

livros, a escrita se inicia com uma narrativa acerca de experiências significativas 

para a ocasião. Do mesmo modo, também retratamos algumas noções 

desenvolvidas pelo filósofo ao longo de seus estudos. Além disso, evidenciamos 

alguns filósofos influentes para a construção do seu pensamento. Em contrapartida, 

apontamos o alvo de suas principais críticas.  

  Michel Onfray6 nasceu em Argentan, cidade medieval no Orne – França – no 

dia 1 de janeiro, no ano de 1959. É doutor em Filosofia pela Universidade de 

Sorbonne.  Lecionou por 20 anos em um Liceu de Caen, de 1983 a 2002, período 

que antecede sua criação: a Universidade Popular de Caen. Em 2006, fundou a 

Universidade Popular do Gosto, na sua terra natal, onde reside atualmente. Mais 

recentemente, em 2013, criou um teatro da referida Universidade, juntamente com 

as ideias do dramaturgo Jean-Claude. 

                                                             
6
 Informações retiradas do site oficial do filósofo: http://mo.michelonfray.fr/biographie/. 

http://mo.michelonfray.fr/biographie/
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 A partir dessas primeiras informações, é importante destacar que o filósofo 

relata sua despretensão com relação à docência no nível superior de ensino. Em 

entrevista à Revista Carta Capital (2006), Onfray nos dá seus esclarecimentos:  

 

“(...) não desejava passar minha vida numa instituição desse tipo, respondi 
negativamente à minha diretora de tese, que me propôs um posto 
universitário. Preferi ser professor de liceu, onde é possível guardar a 
liberdade de filósofo para escrever. A universidade não produz filósofos, 
mas professores – o que, convenhamos, não é a mesma coisa”. 

 

 Ainda assim, depois de vinte anos lecionando no liceu, Onfray abandona-o, e 

sobrevive de seus direitos autorais até os dias de hoje. Ao Jornal Valor (2012), 

discorre sobre o assunto: “Larguei meu trabalho de funcionário público porque tinha 

livros a escrever, conferências a fazer e queria tornar a filosofia popular, como nos 

incitou a fazer Diderot (1713-1784)”. 

Michel Onfray é, antes de tudo, um filósofo, mais precisamente, do corpo cuja 

posição se encontra no patamar privilegiado de sua filosofia, a qual vai de encontro 

à tradição filosófica que tentou a todo custo exaltar a alma (com o platonismo), e o 

espírito (com o cristianismo), segundo a interpretação do próprio filósofo. É autor7 de 

60 livros, em média, cujas traduções estão sendo realizadas em diversos países, 

notadamente, no Brasil.  

Escritor consagrado, com saudosos prêmios literários, apresenta em seus 

textos um projeto ético definido pelo mesmo como um materialismo hedonista, do 

qual trataremos mais adiante. Há algum tempo, Onfray surgiu no cenário intelectual 

da França como um nietzschiano iconoclasta, com o propósito de defender o 

hedonismo de forma atualizada ao momento presente. Mesmo com a popularidade 

em alta na atualidade, sua filosofia hedonista ainda é negligenciada entre seus pares 

de oficio, que o enxergam como um pensador não-canônico (MATA, 2007).  

Embora o filósofo tenha um estilo próprio que “contraria” os modelos 

tradicionais de ensino, as editoras estão sempre abertas para suas várias 

produções. No Brasil, seus livros estão sendo publicados pela editora “Rocco”, e a 

grande maioria, pela editora “WMF Martins Fontes”, inclusive, os cinco primeiros 

volumes de sua famosa coleção “Contra-história da filosofia”.  

De acordo com as informações levantadas por Mata (2007): 

 

                                                             
7 Dado retirado do site oficial de Michel Onfray: http://mo.michelonfray.fr/biographie/. 

http://mo.michelonfray.fr/biographie/
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Onfray é considerado por alguns leitores o sucessor de Michel Foucault 
(1926-1984), especialmente por ter popularizado suas ideias, assim como 
as de Gilles Deleuze (1925-1995). Onfray tem-se tornado um autor 
conhecido por defender um materialismo hedonista, onde propõe o direito 
do ser humano ao prazer. No entanto, suas publicações também abordam 
temas como a política, a gastronomia, a atualidade, a história da filosofia, a 
pedagogia libertária e a estética, além de editar um jornal hedonista. A 
julgar pelas declarações de Onfray, a sua proposta filosófica se quer 
inserida no cotidiano, articulada à experimentação com o real (p.69). 

    

Na intenção de nos deleitarmos na filosofia de Michel Onfray, carecemos de 

um olhar que abarque sua escrita desde sua concepção. Sendo assim, é 

interessante frisarmos que sua trajetória epistemológica está atrelada diretamente às 

suas experiências vividas. Em muitos de seus livros, o autor inicia a escrita com uma 

autobiografia cuja narração coincide com o referido tema abordado no livro. Aqui, 

acreditamos ser um momento oportuno para destacarmos o prefácio, intitulado 

“Autorretrato com criança”, de seu livro “A potência de existir: um manifesta 

hedonista” (2010), que traz a comovente história de sua infância; já que, como o 

próprio Onfray anuncia: “vou depositar uma parte das chaves do meu ser” (p. XIII). 

Michel Onfray se dizia feliz onde vivia com seu irmão na sua pequena aldeia. 

Mas declara sua morte aos dez anos, quando foi levado pela mãe, com o 

consentimento do pai, a um orfanato de padres salesianos8, onde viveu até quatorze 

anos de idade. O menino Onfray não compreendia o fato de sua mãe não suportá-lo, 

mesmo se dizendo uma criança suportável. Mais tarde entendeu que se tratava de 

uma repetição de acontecimentos, pois sua mãe havia sido abandonada em frente a 

uma Igreja. Em suas palavras: 

 

Minha dor, na época, é minha mãe. Não fui uma criança insuportável, mas 
ela não me suportava. Tinha suas razões, que compreendi mais tarde (...). 
Batida, detestada, abandonada por uma mãe de contornos não muito 
nítidos, colocada em famílias substitutas pela assistência pública, nas quais 
foi explorada, ferida, humilhada (...) (ONFRAY, 2010, p. XIX).  

 

Com essa fala, conseguimos inferir que, apesar da dor causada pelo 

desprezo da mãe, aparentemente desmerecido, Onfray a compreende. Prova disso 

                                                             
8 Segundo Cambi (1999), no século XIX havia associações que colaboravam com a família e a escola 

na formação educacional dos jovens, principalmente, no tocante ao tempo livre da escola e do 
trabalho. Nessa perspectiva, São João Bosco (1815-1888) funda os oratórios salesianos

  
- dedicados 

a São Francisco de Sales - direcionados, particularmente, aos rapazes considerados 
“desencaminhados” e “perigosos”, aos órfãos e aos abandonados, e aos jovens operários. Lá, eram 
oferecidas atividades (como o esporte, teatro, canto, leitura) inspiradas nos preceitos religiosos, cuja 
moral cristã impõe a disciplina e o auto-controle do corpo.  
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é uma homenagem apresentada no livro referenciado. Em uma página isolada 

encontra-se a dedicatória: “à minha mãe, redescoberta”. 

Voltando ao orfanato, este logo foi substituído por uma Escola técnica, cuja 

lógica salesiana continuava imperando; logo, o autor continua mencionando a 

palavra “orfanato” no decorrer do prefácio. Lá, Onfray vivenciou momentos 

horrendos de sua vida, onde testemunhou dentre tantas cenas aterrorizantes, as de 

Padres pedófilos que criavam oportunidades para tirar proveito dos meninos, 

acariciando-os e reproduzindo junto a eles movimentos que simulavam o sexo 

(ONFRAY, 2010).   

A estrutura do prédio referente ao orfanato também compactua com o terror 

mencionado pelo filósofo. Para nos dar uma ideia, Onfray (2010) o descreve: 

 

O local, sem surpresa, recicla o projeto de construção carcerária: o asilo, a 
prisão, o hospital, o quartel. O conjunto adquire o aspecto de um E. Para um 
garoto de dez anos, do alto de seu um metro, encontrar-se nos braços 
desse edifício oprime o corpo, logo, a alma. Em torno desse núcleo duro se 
distribuem uma fazenda, oficinas para o aprendizado das profissões, uma 
estufa, infraestruturas esportivas. (...). Uma máquina por si só, uma máquina 
canibal, uma cloaca antropofágica (p. XVII). 

 

Podemos observar com a fala acima, dois fatores interessantes. O primeiro 

deles diz respeito ao local descrito que denota uma prisão, logo a ausência de 

liberdade – que é uma noção muito utilizada pelo autor em seus escritos. O segundo 

fator é referente ao conceito de corpo empregado: Onfray se contrapõe à dualidade 

marcada pela tradição filosófica, e trata corpo e alma como sendo instâncias 

interligadas. 

Retornando à descrição do orfanato: lá, as crianças eram preparadas para o 

trabalho manual, já que os salesianos repudiavam o saber. Michel Onfray conta que, 

certa vez, foi julgado pelo conselho de classe como incapaz de obter o diploma que 

lhe daria acesso ao ensino superior, e oferecem-no a formação de torneiro fresador, 

que o mesmo recusa, recebendo em troca uma bofetada de sua mãe; já que seus 

pais compartilhavam a ideia de que um intelectual não servia para nada.  

Em meio à função destinada à preparação profissional, os salesianos 

cultuavam o canto e o futebol, dos quais Onfray se diz ser ateu nesses dois mundos. 

Ele afirma ter jeito para os esportes, especialmente como velocista, mas admite ter 

repúdio a essas comemorações masoquistas, nas quais se pregam a importância 
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apenas da participação, mas no final das contas, contemplam-se apenas os 

vitoriosos. 

Além de todas essas mazelas descritas, no orfanato não se apreciava o 

banho. Como declara Onfray (2010): 

 

No orfanato, aprecia-se o corpo sujo e emporcalhado, mortificado, 
alquebrado, cansado, esgotado. Os padres não se destacam pela limpeza. 
(...). Chuveiro só uma vez por semana (...). Nem pensar em prazer do 
banho, na satisfação de limpar o corpo, logo a alma. Não há ocasião para 
experimentar a alegria de ficar um pouco a sós, sob a névoa quente, longe 
do mundo, totalmente entregue a si sob essa chuva purificadora pessoal. O 
prazer da limpeza? Um pecado, uma mania de mulherzinha (p. XXIV-XXV). 

 

Mais uma vez estamos diante de um pronunciamento do corpo indissociável 

da alma – pura recusa do dualismo platônico9. Podemos observar também a menção 

sobre o prazer do banho, como sendo uma falta ofensiva ao ser. Identificamos 

ainda, a inferência da questão da liberdade, quando o autor menciona a ausência da 

alegria de ficar a sós. Novamente, deparamo-nos com noções empregadas pelo 

filósofo; neste caso, tratam-se do “prazer”, do “corpo”, e da “liberdade”, que serão 

tratadas em outro momento deste texto.   

Em relação à disciplina no orfanato, ela estava presente em todos os 

momentos, desde o amanhecer até a hora do sono noturno. Um fator a ser 

destacado diz respeito ao momento das refeições, como Onfray (2010) menciona: 

“O refeitório não deve dar ensejo a regozijos. Come-se para ingerir a dose de 

calorias, não pelo prazer de comer” (p. XXXI). Acrescenta que a entrada no recinto 

devia ser em silêncio e não se falava até segunda ordem. 

Nesse pronunciamento sobre a refeição, novamente o quesito “prazer” 

aparece em destaque. Como se tratava de uma escola salesiana, os preceitos 

religiosos permeavam a educação; portanto, a comida era ministrada de acordo com 

as necessidades fisiológicas, para que não se praticassem o pecado da gula – tema 

em destaque do nosso próximo capítulo. 

No final do prefácio aludido, Michel Onfray revela o destino daqueles que 

faziam parte do funcionamento da referida Escola técnica, ou como se queira, do 

orfanato. E logo declara: “Não quero mal a nenhuma daquelas pessoas. Ao 

                                                             
9 Segundo Mata (2007), a partir do pensamento de Platão, o corpo está dissociado da alma, e ainda, 

incompatíveis um com o outro. Nessa perspectiva, o corpo é visto como um impedimento para a 
prática do pensamento, já que carrega os desejos e prazeres, vistos como sensações fúteis que 
impedem o acesso à verdade. 
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contrário, tenho até dó de todas essas marionetes num palco grande demais para 

seus destinos miúdos” (ONFRAY, 2010, p. XXXIX). Nesta fala, percebemos a 

referência implícita à manipulação da educação religiosa que permeava todos que 

ali passaram.  

No mais, o dado prefácio nos proporciona uma visão geral de uma infância 

triste, aparentemente superada, do nosso filósofo. Parece-nos indispensável essa 

passagem efêmera por momentos marcantes de sua vida, já que o ponto de partida 

de seus escritos é sua própria história pessoal, e mais precisamente em “A Potência 

de existir: manifesto hedonista” (2010), sua amarga passagem para a vida adulta, 

visto que o autor relata: “(...) a criança em mim morreu e eu me tornei adulto 

repentinamente” (p. XX). 

É curioso observarmos que a capa do livro mencionado – traduzido no Brasil 

– traz o retrato do próprio autor, como ilustra a “Imagem 01”, totalmente condizente 

com o título e com o conteúdo tratado, a exemplo do prefácio: 

 

Imagem 01: Capa do livro “A Potência de Existir: Manifesto hedonista”, na versão 

brasileira. 

 

Fonte: http://www.filosofia.com.br/figuras/resenha/23.jpg 

 

A imagem apresentada revela o autor com sorrisos contidos, denotando um ar 

sombrio, de profunda seriedade. Se olharmos fixamente para ela, seremos capazes 

de captar o texto relatado no livro, pois este retrato ilustra o que nos é transmitido no 

momento em que Onfray (2010) desabafa no prefácio:  

 

http://www.filosofia.com.br/figuras/resenha/23.jpg
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Abordo enfim no papel esse momento da minha existência após o pretexto 
de uma trintena de livros para não ter de escrever as páginas que se 
seguem. Texto adiado, muita dor para voltar àqueles quatro anos num 
orfanato (...), antes de mais três anos de pensionato em outro lugar (p. XIII). 

 

Em entrevista concedida ao Le Monde de L’Education (2005), Onfray ressalta 

tais momentos de sua infância:  

 

“Conheci períodos da minha vida – nomeadamente os sete anos de 
pensionato, quatro dos quais no orfanato dos salesianos – que fizeram de 
mim aquilo que sou hoje, mas que também fizeram uma multidão castrados 
da vida e orgulhosos de o ser”. 

 

É importante observar que o filósofo faz questão de priorizar os quatro anos 

vividos à mercê da educação salesiana, cujos preceitos religiosos fazem parte dos 

principais ataques lançados por Michel Onfray. Na fala acima, constatamos que toda 

a situação lamentável vivida naquela passagem de sua infância, fortaleceu suas 

convicções sobre a religiosidade, assim como, seu modo de encarar os que creem 

em Deus, e consequentemente, na palavra sagrada. Ao falar sobre os castrados da 

vida, o pensador se refere à crença na vida eterna, o que faz com quem os fieis se 

recusem a viver o agora para se beneficiarem com as promessas de um futuro 

perfeito.  

 Para dar prosseguimento a passagens da infância do filósofo, recorremos ao 

livro “A RAZÃO GULOSA: Filosofia do gosto” (1999b), que traz o prólogo intitulado 

“Autobiografia alimentar, continuação e ainda”. Como o próprio tema sugere, é uma 

continuação de uma autobiografia já revelada em outro livro que também discorre 

sobre a alimentação. Decidimos antecipar sua narrativa por fins didáticos, já que 

continua retratando a fase da infância.  

 No primeiro momento, o autor retrata algumas recordações de sua vida no 

campo até os dez anos de idade. Descreve cenas de um domingo frio e chuvoso, 

em que seu pai trabalhava (com teimosia) no pedaço de terra fornecido pelo seu 

patrão, para que ele usasse como horta. Onfray o observava temendo que um dia a 

morte daquele chegasse. Enquanto o pai praticava atividades laboriosas, sua mãe 

permanecia na cozinha. Nas palavras do autor: “Meu pai era o silêncio e a terra; 

minha mãe, o verbo e a cozinha” (ONFRAY, 1999b, p. 15).  

 Com toda limitação financeira, Onfray se dizia parecer feliz com a vida no 

campo, onde vivia com seu irmão e seus pais. Mais à frente ele lamenta: 
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Porém tudo isso desapareceu numa manhã de setembro, quando fiz dez 
anos e sinistros apocalipses de família me instalaram – por sete anos – 
numa pensão, onde, nos primeiros meses, creio ter jogado fora o essencial 
do que, mais tarde, pode fazer a felicidade de um homem. A hora do meu 
pai desapareceu, antiga lembrança; a cozinha de minha mãe também. 
Durante longos anos precisei contentar-me com caldos medíocres, 
preparações duvidosas, molhos que coagulavam no prato, alimentos 
repugnantes. Mas isso é outra história (ONFRAY, 1999b, p. 14). 

 

Nos dizeres acima, Onfray se referia aos três anos de pensionato, e mais uma 

vez, ao orfanato para o qual foi levado aos dez anos de idade. Podemos perceber, 

novamente, a necessidade do filósofo de externar a dor que sentiu ao ser arrancado 

de sua vida no campo, para viver atormentado, como já constatamos, anteriormente. 

Uma das características do filósofo é seu valor dado à alimentação por 

prazer, que se contrapõe aos preceitos religiosos cujo discurso atenta para as 

refeições necessárias apenas à sobrevivência. Na referida autobiografia, o autor 

relata que certo dia foi questionado sobre sua melhor lembrança gastronômica, e tal 

questionamento o possibilitou sapiência verdadeira. Como resposta, Onfray (1999b) 

externa lindamente suas emoções: 

 

A ideia me veio como um raio, fulgurante, do lugar onde ela estava: nos 
limbos, na memória da criança que fui. Minha melhor lembrança 
gastronômica era um morango no jardim do meu pai. O dia fora quente, 
num verão. Os morangos estavam saturados desse calor que queima os 
frutos até o centro, onde são mornos. (...). Arranquei um deles. (...). Quando 
pus o morango na boca, ele estava fresco na superfície e quente na alma, 
pele doce quase fria, polpa temperada. Esmagado sob meu palato, ele se 
fez líquido que inundou minha língua, minhas faces, e depois desceu para o 
fundo da minha garganta. Fechei os olhos. Meu pai estava ali, ao meu lado, 
trabalhando a terra, curvado sobre os canteiros da horta. Pelo espaço de 
um momento – uma eternidade –, eu fui esse morango, um puro e simples 
sabor espalhado no universo e contido na minha carne de criança (p. 17-
18).  

 

É interessante observarmos que em algumas passagens de seu texto, Onfray 

se refere à sua infância antes dos dez anos como sendo uma passagem alegre, e 

mesmo com toda limitação financeira dos pais, o fato de estar com sua família em 

sua pequena aldeia parecia suficiente para que ele pudesse vivenciar momentos 

felizes, que logo ficaram apenas em sua memória.  

 No mesmo cenário, o livro “A Política do Rebelde: tratado de Resistência e de 

Insubmissão” (2002) traz a introdução – “Fisiologia do Corpo Política” – permeada 
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de recordações da infância e da adolescência do filósofo. Já no primeiro momento, 

Onfray (2002) relata seu encontro com a revolta: 

 

Logo que, aos 10 anos, meus pais me enviaram para o orfanato dos 
Salesianos, logo que via a primeira mão levantar-se ameaçadoramente 
contra mim, logo após os primeiros vexames infligidos pelos padres e outras 
humilhações contemporâneas da minha infância e, posteriormente, na 
fábrica onde estive algumas semanas, na escola e na caserna, encontrei a 
revolta, conheci a insubmissão (p. 9). 

 

 No dado texto, Onfray retoma sua adolescência com sua primeira experiência 

de trabalho, aos 16 anos, numa fábrica local de queijo. Na ocasião, relembra os 

operários, o despotismo do contra-mestre, e a submissão.  

Em sua narrativa, enfatiza o episódio que considera ter sido motivador de sua 

rebeldia: sua revolta com as atitudes dominantes do contra-mestre e sua 

consequente recusa em servi-lo, partindo da fábrica para nunca mais retornar. 

Ao continuar percorrendo sua autobiografia, dirigimo-nos ao livro “O VENTRE 

DOS FILÓSOFOS: Crítica da razão dietética” (1990), cuja introdução – “Ensaio de 

autobiografia alimentar” – aborda o entrelaçamento entre sua história de vida com a 

de sua culinária, partindo da miséria de sua infância. Logo no inicio, o autor relata 

que compreendeu quando criança o que viria a ser a pobreza revelada pela 

escassez da alimentação de sua família. Em suas palavras: 

 

Toda culinária revela um corpo, um estilo ou até um universo: quando na 
infância tive que entender o que eram a pobreza e o fim do mês dos meus 
pais, os ovos e as batatas se encarregaram da lição. Ou a falta de carne. 
Na mesa de um pai trabalhador agrícola, o peixe era luxo: era 
despropositado e suas qualidades saciadoras nulas. O camponês só dispõe 
do rude e do essencial: os alimentos raros ou delicados se ausentam sem 
traumas. Os feculentos reinam absolutos (ONFRAY, 1990, p. 09). 

 

Essa declaração denota, primeiramente, a importância dada pelo autor à 

culinária: em muitos de seus escritos, Onfray contempla a gastronomia, mais 

precisamente, o prazer que a mesma pode nos proporcionar.  Em entrevista 

concedida ao Valor (2012), o filósofo é incitado a falar sobre o modismo que 

acomete a gastronomia nos tempos atuais, e discorre sobre o tema:  

 

“Existe, provavelmente, uma moda que ilustra o triunfo do narcisismo 
contemporâneo. Ela parte da suposição de que nós podemos nos dar 
prazer, celebrar nosso corpo e que conseguimos nos bastar a nós mesmos. 
Mas a gastronomia pode também ser popular, celebrar o convívio, ser 
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festiva, alegre e compartilhada. Não consigo imaginar a gastronomia como 
uma ocasião de nos separarmos uns dos outros num exercício narcísico e 
ególatra - vejo-a como um momento de festa generalizada. A mesa é uma 
metáfora política: diz-me o que comes e eu te direi quem és... Charles 
Fourier, um socialista utópico do século XIX, é um modelo para mim”. 

 

No referido ensaio de autobiografia, o filósofo tece breves comentários sobre 

a alimentação oferecida pelo orfanato onde viveu momentos muito difíceis de sua 

vida, como enunciado anteriormente. Sem poupar a rispidez das palavras, Onfray 

(1990) se expressa: 

 

Quando os caprichos dos adultos me levaram ao internato, foi necessário 
interromper minha intimidade com as da natureza. (...). O orfanato me 
ensinou, em circunstâncias diferentes, que não existe alimentação neutra. 
Senti cruelmente a falta do gosto da liberdade (...). Foi preciso engolir sopas 
de tomate e aletria que lembravam pratos de sangue fresco. Foi preciso 
comer fatias de fígado mal-passado e sanguinolento. Foi preciso ingurgitar 
os purês frios de ervilha e as fatias elásticas de coração (p.10). 

 

 Podemos observar com essa fala, o quão marcante foi essa passagem do 

filósofo pelo orfanato, com a liberdade totalmente ausentada, inclusive nos 

momentos das refeições. Em várias passagens de seus escritos, o autor dispõe de 

algumas linhas para enfatizar as dores de sua infância. 

 Após a passagem pelo orfanato, já na adolescência, Onfray (1990) relata que 

passou a ser pensionista do município vizinho: “O internato tornou-se menos rígido. 

Troquei o orfanato e a mistura de cheiros de meninos e padres celibatários pelo liceu 

da cidade vizinha. Pensionista do município, descobri os leites aromatizados com os 

sabores mais absurdos (...)” (p.11). 

 Nesta fase de sua vida, o adolescente Michel Onfray entra em contato com as 

bebidas alcoólicas, como relata: “As primeiras escapadelas noturnas do dormitório 

nos incitavam a perambular pelas ruas da cidadezinha à procura de um bar aberto” 

(IDEM, p. 12). 

 Posteriormente, já nos tempos de universidade, veio o período das 

bebedeiras gratuitas, como descreve Onfray (1990):  

 

Os primeiros sucessos na Faculdade foram pretexto para festas menos 
primárias, com mais estilo. Tomei gosto pelo borgonha, que aprecio por 
seus perfumes de terra ou de couro, pelos vinhos da Alsácia adorados pelos 
buquês refrescantes e sabores de frutos amarelos (p.13). 
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 No decorrer do tempo, o autor nos conta que se tornou sedentário no sentido 

de que o nomadismo estudantil havia passado. Ele passou a ocupar os quartos da 

universidade com peças cheias de discos e livros. Sua alimentação, antes feita com 

alimentos enlatados, foi substituída por pratos preparados de acordo com suas 

próprias criações, como o mesmo declara: “Em dez anos de vida regrada, posso 

contar dez anos de cozinha, dia após dia” (ONFRAY 1990, p.13). 

 Com o término da faculdade, Michel Onfray tornou-se, então, professor de 

filosofia, e passa a fazer viagens ao exterior, bastante significativas, pois como 

relata:  

 

Algumas viagens ao exterior foram para mim a ocasião de provar 
geografias, engolir terras e céus, apreciar aromas e sabores ligados às 
regiões e costumes. (...). Ver um país não basta, é necessário também ouvi-
lo e prová-lo, deixar-se penetrar por todos os poros. O corpo é o único 
caminho de acesso ao conhecimento. (ONFRAY, 1990, p14-16).  

 

 Para ilustrar essa passagem, reportamo-nos a uma visita feita por Onfray ao 

Brasil pela segunda vez, em 2012. Na ocasião, o filósofo relatou a pretensão de 

conhecer o mercado público de Florianópolis, aproveitando o momento para provar a 

refeição do almoço, como prática de sua filosofia hedonista, na qual os cinco 

sentidos são contemplados como via única de aquisição ao conhecimento. Ao 

convocá-los, o filósofo evidencia o corpo valorizando o sensível em detrimento do 

inteligível, como é comumente contemplado na tradição filosófica. 

  Voltando ao ensaio de autobiografia, Onfray (1990) relata mais um 

importante acontecimento de sua vida, que merece ser evidenciado na ocasião 

deste texto:  

 

(...) Veio-me a impertinente e má ideia de um enfarte no final do ano de 
1987. Essa pilhéria teve sua conveniência, pois foi graças a esse delírio de 
artérias que devo as páginas que se seguem. Todos se espantaram: as 
estatísticas não me tinham previsto, achavam a insolência um pouco 
absurda. Um enfarte aos 28 anos... (p. 16-17). 

 

 Imaginemos o quanto foi difícil receber a notícia de um enfarte, pois 

convenhamos, não é comum um acontecimento desse tipo em plena juventude. 

Para Onfray, significava, sobretudo, abdicar novamente de sua liberdade dietética. 

Mais uma vez seu tão contemplado prazer estava sendo desconsiderado de sua 
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vida; o que nos parece ser o seu mais temido problema. A esse respeito Onfray 

(1990) se expressa: 

  

Algum tempo depois da dietética dos centros hospitalares e de readaptação, 
voltei à vida normal... isto é, à cozinha normal. Para preparar à minha 
nutricionista espertinha um prato ao meu modo, lembrei-me que um 
conjunto de receitas para uma gaia ciência alimentar não seria demais. Era 
preciso à policial uma lição de hedonismo. Eis por que estas páginas 
existem (p. 18). 

 

 É curioso observamos que sua escrita surge a partir de momentos marcantes 

de sua vida, notadamente, os dolorosos, dos quais o autor prima pela sua descrição 

para que seus textos tenham sentidos, primeiramente, para ele próprio.  

 Em “A arte de ter prazer: por um materialismo hedonista” (1999a), Onfray 

antecede o conteúdo do livro com um texto intitulado “Genealogia da minha moral”, 

no qual foi tratado especificamente de seu enfarte, relatado acima, ocorrido próximo 

aos seus vinte e oito anos de idade. A partir deste incidente, o autor passa a tecer 

reflexões em seu texto sobre a dor e a morte, prioritariamente. Em suas palavras, 

anuncia: 

 

Meu corpo parecia se escoar por uma fenda talhada a navalha naquilo que 
eu sentia como o avesso do meu coração. (...). O médico diagnosticou um 
enfarte, eu ia fazer vinte e oito anos, e naquela segunda-feira, 30 de 
novembro, meu corpo experimentou uma sapiência que se transformaria em 
hedonismo (ONFRAY, 1999a, p. 130). 

  

 É interessante observarmos com as palavras acima, que o filósofo parte de 

suas experiências mais dolorosas, como, neste caso, o enfarte prematuro, para 

dissertar acerca de sua filosofia hedonista, que tem como foco principal a 

propagação do prazer. Parece-nos que cada vez mais que Onfray sente os pesares 

da existência, mais constata a necessidade, logo, a busca pelos júbilos. Por 

conseguinte, a filosofia é exaltada por ele, como meio de curar e de suportar a 

angústia, como podemos observar em uma entrevista dada ao Valor (2012), na qual 

Onfray discorre sobre o assunto:  

 

“Tudo depende da filosofia. Há filosofias diversas e múltiplas. Assim como 
há filósofos do conhecimento, da descrição pura, da estética etc. Alguns 
pensadores ajudam a viver, a bem viver, a melhor viver. Depois de 60 livros 
eu tento inscrever meu trabalho nessa linhagem (...)”.  
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 Dando sequência à autobiografia sobre o enfarte, Onfray descreve o 

momento em que foi pego pela ambulância, depois de horas de espera. Ainda 

confessa que pensou que morreria horas depois. A partir de então, passa a enfatizar 

a dor em toda extensão do texto. Nos seus dizeres: 

 

A dor depois me selou as pálpebras. Todos os movimentos necessários à 
minha descida da ambulância para dar entrada no pronto-socorro do 
hospital foram dolorosos. Eu tinha vontade de um imenso sono, de uma 
morte reparadora. O mundo se fez exclusivamente auditivo (...). A dor 
passava por estranhas metamorfoses: desapareceria para reaparecer 
melhor, transfigurada. (...) Eu experimentava a vontade de acabar com 
aquilo, o desejo de morrer (ONFRAY, 1999a, p. 14-15). 

 

 Nesta assertiva, identificamos uma consonância entre os termos: dor e morte. 

Por alguns instantes esta foi pretendida pela presença daquela. O autor nos mostra 

que a chegada da dor nos força a convocar a morte para que sejamos poupados de 

tamanho sofrimento. 

 Continuando com a narrativa do enfarte; o jovem Onfray precisou ser 

transferido para outro hospital. Chegando lá, deparou-se com a nudez dos corpos 

feridos, chacoalhados como objetos, máquinas. Desde então, o filósofo encara a 

morte com naturalidade, sem medo, como sendo um acontecimento muito simples, 

“pois transforma definitivamente o corpo em puro objeto, ao passo que o sofrimento, 

mais complicado, coloca-o do lado da impureza: mistura de passividade e 

consciência, de desordem e saber, de impotência e certeza” (ONFRAY, 1999a, p. 

17). 

 Essa declaração é importante para ampliarmos a interpretação que já 

havíamos feito sobre a noção de corpo propagada pelo autor, que vai de encontro 

ao pensamento dualista que ainda prevalece na cultura ocidental, a exemplo da 

concepção cartesiana que dissemina a ideia de corpo-máquina, tão contemplada, 

sobretudo, no âmbito da Educação Física. Onfray defende um corpo existencial, 

vivo, que passa a ser definitivamente objeto apenas com a chegada da morte. 

 Após ter confessado a rejeição à própria existência, Onfray (2010) declara:  

 

“Depois daquela lição de trevas, restava fazer do corpo um parceiro da 
consciência, reconciliar a carne e a inteligência. Toda existência é 
construída sobre areia, a morte é a única certeza que temos. Trata-se 
menos de dominá-la do que de desprezá-la. O hedonismo é a arte desse 
desprezo” (p. 21). 
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 Em outras palavras, o autor reafirma sua condição de corpo, e negligencia a 

morte em toda sua filosofia hedonista, propagando a necessidade de aproveitarmos 

todo o tempo presente, já que temos a certeza de que a morte um dia chegará para 

todos. 

 Ao relatar momentos marcantes da vida do nosso filósofo – desde a infância, 

passamos a ter uma visão mais ampla acerca do seu modo de fazer filosofia, bem 

como, absorvemos algumas de suas características. É interessante observar que 

Onfray prioriza suas experiências vividas, ratificando, assim, sua importância para 

explicar nosso modo de ser e estar no mundo. 

 Podemos perceber que, ao longo de sua autobiografia, Onfray se mostra uma 

pessoa rebelde, inquieta perante a realidade. A rebeldia é, pois, um atributo atuante 

em seus textos. Outra característica em destaque é a forma peculiar de se 

expressar, tecendo suas críticas sem medir o peso das palavras ríspidas. Tudo isso 

faz com que o mesmo seja bastante criticado, sobretudo, nos espaços formais de 

ensino. 

Para nos dar embasamento sobre a importância apontada pelas suas 

histórias pessoais, em outro momento de seus escritos, Onfray (2002) nos assegura: 

“Eu não imagino uma filosofia sem um romance autobiográfico que a torna possível” 

(p.15). Destarte, alcançamos uma importante compreensão de seu pensamento: a 

escrita a partir de sua própria história, atribuindo sentido à subjetividade enquanto 

modo de se fazer filosofia. 

Em entrevista concedida ao Valor (2012), ao ser questionado sobre os textos 

que envolvem sua vida pessoal, Onfray relata:  

 

“Nietzsche revolucionou a filosofia ao escrever que ela não era nada mais 
do que a autobiografia, a confissão de seu autor. A filosofia institucional 
passa, evidentemente, essa verdade sob silêncio e persiste a declamar que 
o filósofo é um cérebro sem corpo, que alimenta um comércio 
desinteressado com ideais puras! Eu, de minha parte, mostro como a ideia 
genial de Nietzsche é uma verdade epistemológica, tomando como exemplo 
o que conheço melhor: minha vida”. 

 

Podemos identificar que Nietzsche é uma grande inspiração para Onfray; de 

tal maneira que a abertura de seus livros é feita com citações daquele filósofo, como 

observamos durante a leitura.  

Para contribuir com nossas constatações, Mata (2007) aponta para algumas 

passagens na vida de Onfray, consideradas determinantes para seu pensamento: 
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“os primeiros anos de sua vida próximos à fábrica; a morada no pensionato; o 

encontro com o anarquismo; a curta e angustiante vida de proletário; a demissão 

marcante do emprego fabril e o contato com as obras de Marx e Nietzsche” (p. 71).  

Este contato com a obra de Marx ocorreu quando Onfray tinha um pouco mais 

de 18 anos, e o consequente desencanto ao lidar com as experiências soviéticas. Já 

com o pensamento de Nietzsche, há um fascínio que se estende às obras de 

anarquistas como Max Stirner e seu individualismo radical; Mikhail Bakunin, Jean 

Grave, Gustave Blanqui, e Pierre-Joseph Proudhon – pensadores libertários cujas 

obras se aproximavam mais do que divergiam da obra nietzschiana (IDEM).  

Todas essas experiências parecem marcar a vida do nosso filósofo cujas 

características bastante peculiares o tornam um pensador bastante polêmico, e 

muito criticado pelos seus colegas de profissão. Onfray é um pensador que se 

mostra totalmente atento ao seu entorno, e se posiciona frente a assuntos diversos. 

No campo da Educação, considera-se um libertário defendendo a pedagogia 

libertária; na política, um socialista libertário, defensor do anarquismo; na sociedade, 

um autêntico hedonista, que valoriza o ser em detrimento do ter; neste mundo, um 

ateu militante, orador da liberdade condicionada pela inexistência de Deus. Na 

verdade, seja qual for o setor, toda sua prática cotidiana converge para uma atitude 

libertária, que se faz atuante em toda sua filosofia hedonista. 

 

Principais Noções do Materialismo Hedonista 

 

Passamos agora a abordar algumas das principais noções desenvolvidas  

pelo filósofo ao longo de suas produções textuais. Nesta perspectiva, iniciaremos 

com a noção de filosofia, pois esta se configura como o ponto de partida para a 

compreensão das demais noções. 

De acordo com Mata (2007), ao investigarmos a filosofia antiga, 

especificamente as primeiras escolas filosóficas, deparamo-nos com a compreensão 

de filosofia como modo de vida. Esta noção é utilizada por Onfray na sua defesa do 

hedonismo como valor moral. “Para ele, a ideia de modo de vida está presente no 

seu materialismo hedonista e será vantajosa para a defesa de seu exercício prático, 

vivificado na maneira de ser e colocar-se no mundo” (p. 20). Posto isto, concluímos 

mais uma constatação do pensamento do nosso filósofo: seu modo de encarar a 
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filosofia, conduzindo-a no seu cotidiano prático, totalmente condizente com seus 

discursos. 

Outra noção que perpassa por toda filosofia de Onfray é o hedonismo – termo 

comumente usado de modo indistinto, tornando-se necessária a elucidação do seu 

emprego. Em uma curiosa busca ao dicionário da língua portuguesa, encontramos 

uma definição simplória e que, provavelmente, é a mais disseminada, a saber: 

“tendência a tomar o prazer individual e imediato como o objetivo maior da vida” 

(XIMENES, 2001, p. 456). Sendo assim, precisamos estar atentos ao que nosso 

filósofo propõe como hedonismo, pois como pudemos observar, seu uso de forma 

vulgar traz à tona o individualismo, bem distante do que é proposto na filosofia 

hedonista de Michel Onfray.  

 Em entrevista concedida à Carta Capital, o filósofo esclarece o uso de tal 

termo em seus escritos:  

 

“Hedonismo é uma palavra que não funciona sozinha, ela precisa de um 
adjetivo, deve ser qualificada. Há hedonismos vulgares – consumistas, 
egoístas, liberais, comerciais, egocêntricos, triviais, simplistas – e há 
hedonismos filosóficos. Nem todo prazer é sistematicamente bom em si. Por 
isso, o interesse dos livros em precisar de que tipo de hedonismo se trata, 
isto é, quando ele é bom, quando não é, como poder ser construído a dois 
etc. (...). Proponho o hedonismo libertário, baseado no contrato entre 
consciências iluminadas, desejosas de fazer emergir, nas suas relações, o 
máximo de prazer. Em outros termos, proponho o mínimo desprazer 
possível”. 

 

Sendo assim, Onfray valoriza o prazer individual, mas somente na relação 

com o outro. De acordo com Mata (2007): 

 

Combatendo a noção que associa o hedonismo à condição egoísta e banal, 
Onfray quer valorizar o exercício da singularidade e da individualidade, 
apenas possível de se realizar na interação com o outro. Está aí um 
importante elemento de tensão no pensamento de Onfray, quando defende 
o individualismo e ao mesmo tempo busca conjugá-lo à alteridade (p. 14). 

 

Esse tipo de esclarecimento é importante para que percebamos a linha de 

pensamento do filósofo. É interessante frisar que o prazer é exaltado, desde que não 

custe o desprazer de outrem. À primeira vista, parece-nos que a proposta, além de 

desafiadora, remete-se à pessoa individualista, mas vimos que seu verdadeiro 

sentido se encontra atrelado às relações interpessoais.   
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Do ponto de vista político, Onfray defende a noção de vida libertária, ao se 

definir como um socialista libertário, investindo no anarquismo como resistência à 

lógica do capitalismo atuante em nossa sociedade. Ele fala sobre sua definição 

política em entrevista dada ao Jornal Valor (2012):  

 

“Sou um socialista libertário, um leitor apaixonado de Proudhon, o defensor 
de uma esquerda libertária, como Camus. Detesto Marx e os marxistas (...). 
Detesto tanto o liberalismo e a direita quanto essa esquerda que se protege 
à sombra dos miradores. Minha esquerda é libertária. Ela se alimenta de 
anarco-sindicalismo, de anarquismo municipal, de pós-anarquismo. Se você 
quer me definir, sou um homem livre de esquerda. Ou um homem livre, de 
esquerda”. 

 

Com esse depoimento, ratificamos o atributo de rebeldia do nosso filósofo, 

uma vez que se definindo como um “socialista libertário”, um “anarquista”, um 

“homem livre de esquerda”, seja lá qual for a definição utilizada por ele, estaria 

sendo totalmente contrário à política atuante, dentro da sociedade capitalista na qual 

estamos inseridos. Este ponto é discutido pelo próprio Onfray. 

Como enuncia Mata (2007): Onfray também é influenciado por Gustave 

Blanqui – anarquista francês do século XIX, passando a se questionar sobre como é 

possível ser um deste nos dias de hoje, afastado dos partidos socialistas, que 

desejavam o desmoronamento do Estado e a efetivação de uma sociedade ideal. 

Segundo nosso filósofo, “para pensar o anarquismo hoje é preciso atuar aqui e 

agora, libertariamente, na relação consigo mesmo, com os demais e com o mundo” 

(p. 71). 

Já no campo da Educação, Michel Onfray traz a noção de mestre em defesa 

de uma pedagogia libertária cujo pedagogo trabalha para seu apagamento pessoal, 

e cultiva o poder interrogativo de toda a subjetividade. Em entrevista dada ao Le 

Monde de L’Education (2005), Onfray discorre sobre a genealogia dessa pedagogia 

libertária:  

 

“Se o termo libertário significar “o que educa a liberdade”, ou “o que faz da 
liberdade o bem supremo”, sem dúvida, que poderíamos começar com 
Sócrates e a sua maiêutica, a sua arte de desenvolver as potencialidades 
de cada qual e torná-las em realidades tangíveis, podemos depois continuar 
com Diógenes e os filósofos cínicos que usam um bastão para mandar 
embora os que procuram um mestre e a submissão. Prosseguimos com 
Erasmo, o grande e imenso Erasmo, e, certamente, Montaigne, que tanto 
lhe deve, para falar de várias matérias, como a Educação e tantas outras. 
Passamos depois para Niezsche que ensina que um bom mestre é aquele 
que aprende aquilo que se desprende de si. Seria preciso ainda falar, com 
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certeza, dos autores libertários, que a história conheceu, como Max Stirner 
e o seu “Falso Princípio da Nossa Educação”, Sébastien Faure, que aplicou 
o seu método em La Ruche, mas ainda A.S. Neil e os seus “Jovens livres de 
Summerhill” que me fizeram desejar tornar-me professor antes de me 
desiludir na Escola Superior de Educação. Seria ainda preciso acrescentar 
o excelente livro “Advertência aos estudantes e leceais” de Raoul 
Vaneigem”. 

 

Como já havíamos mencionado anteriormente, Onfray é totalmente contra o 

modo habitual de como a filosofia é ensinada nas instituições de ensino, o que o fez 

abandonar seu emprego no liceu, para logo fundar a Universidade Popular, a qual já 

lhe rendeu vários questionamentos. Em grande parte das entrevistas analisadas, o 

filósofo é incitado a falar sobre o assunto.  

Em entrevista concedida à Folha Online (2002), Onfray é questionado sobre o 

motivo de sua demissão da escola pública e afirma:  

 

“eu estava cheio de política educacional nacional, das inspeções, dos 
modelos de ensino. (...). Como posso viver de meus direitos autorais e tinha 
vontade de continuar a ensinar, mas livremente, resolvi me demitir e criar a 
Universidade Popular”. 

 

Até aqui já nos demos conta da autenticidade do nosso filósofo, pois, 

convenhamos, é bastante incomum uma atitude desse tipo, e principalmente, 

coerente com os discursos que ora manifesta com sua filosofia de vida.  

 A referida Universidade não tem nenhum tipo de fim comercial, pelo 

contrário, contrapõe-se completamente ao mercantilismo dos saberes, objetivando 

democratizar a cultura, oportunizando o saber ao maior número possível de 

pessoas.  Logo, as aulas são gratuitas e dirigidas a todos: desde os que não 

possuem formação acadêmica até os mais letrados. Como relata Onfray à Revista 

Veja On-line (2005): 

  

“Eu criei essa universidade, com um grupo de amigos, (...), com o objetivo 
de proporcionar um saber filosófico exigente ao maior número possível de 
pessoas, de todas as origens, sem distinção de classe, religião, sexo, idade. 
Formação, poder aquisito ou nível intelectual. E, ao mesmo tempo, permitir 
a construção de si mesmo como pessoa livre, independente e autônoma. 
Organizamos seminários sobre ideias feministas, política, cinema, arte 
contemporânea ou psicanálise, entre outros. Também temos uma oficina da 
filosofia – ateia, materialista, sensualista, hedonista, anarquista”. 

 

Essa declaração nos fez pensar sobre a busca usual do conhecimento – os 

modelos de ensino ditam o que vai ser aprendido. Em contrapartida, nosso filósofo 
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propõe a construção pessoal primando pelo prazer do saber, que tenha sentido para 

cada indivíduo. Já estamos detectando a grandeza de sua criação, uma inovação 

que precisa ser levada em consideração para que possamos repensar o ensino, 

sobretudo, da filosofia. 

À Revista Filosofia, Onfray fala sobre o diferencial da Universidade Popular 

sobre o modelo de ensino francês, baseado nos liceus:  

 

“Os lugares institucionais, liceu e universidade, ensinam os filósofos 
institucionais que convidam a pensar o mundo, mas nunca ou raramente a 
agir sobre ele, A Universidade Popular é gratuita (livre), não exige nenhum 
diploma e também não fornece nenhum; ela não controla os conhecimentos, 
ela é um acesso totalmente livre. Os professores são todos voluntários, 
amigos, ninguém é pago por um curso ministrado (...)”. 

 

Com relação ao público de suas aulas, o filósofo fala à Revista Veja On-line 

(2005): 

 

 “O público é indefinível, verdadeiramente popular: jovens, velhos, homens, 
mulheres, universitários, gente sem diploma, trabalhadores especializados, 
como pilotos de Airbus e neurocirurgiões, não qualificados ou 
desempregados, como os demitidos de uma montadora de automóveis da 
região. O princípio da ideia já permitiu que se espalhasse por cinco ou seis 
outras cidades”.  

  

É importante dizer que por mais libertário que seja nosso filósofo, e por mais 

livre que seja a participação dos alunos em sua Universidade Popular, estes não 

participam da escolha dos temas que são abordados durante as aulas; e ao Diário 

Catarinense (2012), Onfray comenta sobre tal fato:  

 

“Trabalhamos sobre seminários. (...). Faço 21 apresentações durante o ano, 
de duas horas cada (...). Não cabe aos alunos escolherem os conteúdos 
que querem estudar. Até porque, se o conteúdo não lhes interessa, eles não 
precisam ficar lá. Nós não damos diploma nem fazemos um controle do 
conteúdo aprendido. Os alunos vão até lá para trabalhar como pessoas, 
escolhem os seminários que querem assistir, seja de Psicologia, Economia, 
Arte Contemporânea ou Filosofia, mas seria demagogia propor que a cada 
seminário eles escolhessem o tema. É preciso ter uma aula preparada. Até 
porque estamos lidando com um público misto, há os que têm 
conhecimento sobre determinado assunto e os que não têm na mesma sala. 
(...)”. 

  

Outro fator que nos chamou atenção também, diz respeito à resposta 

atribuída por Onfray, ao ser questionado sobre como evitar os perigos que podem 
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culminar no desaparecimento de sua Universidade. Ao Le monde de L’Education, o 

filósofo comenta: 

 

“A Universidade Popular é um organismo vivo e, como tal, mortal. (...). Mas 
nós somos uma comunidade de amigos, no sentido epicurista, que vamos 
experimentando o verdadeiro poder da amizade epicurista. E, depois, 
sejamos nietzscheanos, o que não mata fortalece-nos. Para o resto, só o 
Deus das universidades populares poderá dizer se a experiência 
desaparecerá – sim, porque ela sempre desaparecerá –, seja como vítima 
da síndrome do recém-nascido ou do catarro dos velhos, seja por suicídio 
próprio na flor da idade ou por esgotamento centenário”. 

  

Com suas palavras, nosso filósofo demonstra ser uma pessoa ciente – 

mesmo com todo sucesso que tem feito com seus projetos – de que tudo nessa vida 

é passageiro, e que nada (nem ninguém) escapa ao poder deteriorador do tempo: 

sabedorias hedonistas. 

Para concluir o tema da Universidade Popular, contemplamos uma fala de 

Onfray que fala sobre o modelo de ensino priorizado:  

 

“Nosso modelo não é nem a Sorbonne nem o Collège de France, mas o 
Jardim de Epicuro, onde a amizade é a lei, onde se ensina um modo de 
viver, envelhecer, amar, partilhar, sofrer e morrer. A instituição confisca a 
Filosofia para selecionar as pretensas elites que reproduzirão o sistema, a 
universidade popular convida cada um a se colocar no centro de si para 
planejar a condução de uma vida filosófica”. 

 

A referida Universidade é, pois, um espaço aberto onde Onfray põe em 

prática sua pedagogia libertária, propiciando ao maior número possível de pessoas, 

o gosto doce do saber através de sua filosofia hedonista, que ensina o modo de 

viver, ou melhor, de bem viver. Dentro dessa perspectiva, a amizade é valorizada 

como uma grandeza no exercício do hedonismo.  

Desse modo, acabamos de nos depararmos com mais uma noção trabalhada 

pelo filósofo: a amizade. Segundo Mata (2007), Onfray a considera como a mais 

importante das relações éticas. Ela é eletiva ao passo que se dá por livre escolhida, 

e é sempre regida de afetividade. A presença do amigo favorece o afastamento da 

solidão, cedendo lugar ao encontro e à troca. É importante evidenciar que, com essa 

perspectiva, Michel Onfray não a coloca em atrito com o individualismo, pelo 

contrário, aposta na própria individualidade que se alicerça na interação com o outro, 

em constante movimento. Neste cenário, a noção de amizade a partir de um acordo 

mútuo, é visto dentro de uma perspectiva libertária. Sendo assim,  
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no registro hedonista, a amizade é o princípio de harmonia pelo qual, ao 
realizar a partilha dos afetos, aumentam-se as alegrias e se diminuem as 
dores do amado, assim como as suas próprias. A amenização da aflição 
induz inevitavelmente o aumento do prazer (ONFRAY apud MATA, 2007, p. 
117).  

 

Neste cenário de alegrias, conduzimos mais uma noção desenvolvida pelo 

filósofo – a felicidade, cuja revelação foi feita em uma narrativa de sua autobiografia:  

 

A felicidade me roçara com sua asa antes de ir embora. Desde então 
espero a volta desse anjo hedonista cujo sopro e rêmiges tanto amei. Sem 
dúvida eu o busco com fervor, e ele se esquiva, aparecendo quando menos 
espero, surgindo quando já não o espero (ONFRAY, 1990, p.18). 

  

 Com este relato, podemos perceber que Onfray traz a noção de felicidade, 

implicitamente, como um personagem conceitual: o anjo hedonista. 

Compreendemos que esse termo denota algo prazeroso representado pelo termo 

“hedonista”, porém momentâneo, que logo nos escapa, visto que as asas do anjo lhe 

dão o poder de ir e vir a qualquer momento, sem que sejamos capazes de convocá-

la de acordo com nossas pretensões. 

Outra noção trabalhada, bastante atuante nos escritos do filósofo, diz respeito 

à liberdade. Michel Onfray defende uma liberdade que se contrapõe ao livre-arbítrio 

propagado pela religião. Em entrevista concedida à Revista Veja (2005), ele dá sua 

opinião sobre a possibilidade de sermos livres:  

 

“Só o homem ateu pode ser livre, porque Deus é incompatível com a 
liberdade humana. Deus pressupõe a existência de uma providência divina, 
o que nega a possibilidade de escolher o próprio destino e inventar a própria 
existência. Se Deus existe, eu não sou livre; por outro lado, se Deus não 
existe, posso me libertar. A liberdade nunca é dada. Ela se constrói no dia-
a-dia. Ora, o princípio fundamental do Deus do cristianismo, do judaísmo e 
do islã é um entrave e um inibidor da autonomia do homem”. 

 

Com essa fala, observamos que na opinião do filósofo, só o ateu – como o 

mesmo se define – é verdadeiramente livre. Assim, o ateísmo torna-se a condição 

primeira para a noção de liberdade aqui discutida. De acordo com as interpretações 

de Mata (2007), além da classificação do bem e do mal feita pela moral cristã, 

existem as sensações fisiológicas, o que faz com que Onfray compreenda a 

liberdade como “a capacidade de exercer a autonomia a partir das informações 

obtidas no contato com a realidade e das impressões corporais advindas daí” (IDEM, 

p. 78). 
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Na nossa sociedade mercantilista, a liberdade vem sendo banalizada ao ser 

confundida com o poder de compra. Nesse contexto, cria-se uma lógica perversa de 

exclusão econômica, na qual quanto mais as pessoas dispõem de recursos 

materiais, mais se sentem livres. Em detrimento a esta noção, Onfray defende uma 

liberdade libertária, visando substituir a de ter – propagada pelo capitalismo – pela 

liberdade de ser, como exercício de autonomia (MATA, 2007).  

A essa altura, já nos demos conta de que todas as noções defendidas por 

Michel Onfray convergem para que sua filosofia hedonista seja coerente com o que 

se propõe. Se pudéssemos descrevê-la em apenas uma palavra, poderíamos optar 

por alguma destas: prazer, liberdade, alteridade, felicidade, júbilo, rebeldia, corpo, e 

tantas outras que seriam capazes de qualificar o hedonismo aqui abordado. 

Todas as noções empregadas pelo nosso filósofo contribuem para a defesa 

de seu projeto ético hedonista: o direito a uma vida jubilosa e libertária a todos. Sua 

filosofia hedonista porta-se como uma alternativa aos pesares da existência.  

O livro “A arte de ter prazer: por um materialismo hedonista” (1999a) é 

emblemático para retratar o hedonismo defendido por Onfray. Poderíamos 

considerá-lo uma síntese do seu projeto. Lá, ele busca refazer o percurso da história 

da filosofia atentando para a história do corpo. Para tanto, resgata filósofos 

hedonistas e seus acontecimentos triviais, que foram negligenciados pela tradição. 

Só para citar alguns deles: Aristipo de Cirene – apontado como o pai do hedonismo, 

La Mettrie, e Marquês de Sade. 

Segundo Mata (2007), “é a partir deste estudo que Michel Onfray tem 

desenvolvido sua proposta de uma contra-história da filosofia” (p.20). Trata-se de 

uma coleção composta por seis extensos volumes – até então –, dentre os quais, os 

cinco primeiros estão traduzidos no Brasil. Como o próprio termo sugere, diz respeito 

a uma história contada pelo autor que vai de encontro à história oficial, constituinte 

da tradição filosófica. Portanto, uma das grandes críticas feitas pelo filósofo é 

destinada aos desprezos do corpo e do prazer estabelecidos ao longo de tal 

tradição. 

À Revista “Conhecimento Prático Filosofia” (s/d), o filósofo tece comentários a 

respeito de sua contra-história da filosofia:  

 

“Há uma história oficial escrita há mais de mil anos pelos vencedores que, 
na Europa, desde a conversão do Império Romano à nova religião pelo 
Imperador Constantino, são os cristãos. (...). A universidade e lugares 
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oficiais de ensino secundário estabeleceram listas de noções, conceitos e 
de autores para os programas que são ensinados como um catecismo - 
Platão, Descartes, Kant... A contra-história, por outro lado, é a história das 
margens, das filosofias espúrias, dos pensadores vencidos - Demócrito, 
Gassendi, Helvetius. Portanto, são os atomistas da antiguidade, o 
epicurismo grego e sua fórmula campaniana, os gnósticos licenciosos, os 
Irmãos e Irmãs do Livre Espírito, os libertinos barrocos, os ultras do 
Iluminismo, os socialistas utópicos destruídos pelo triunfo do marxismo (que 
é uma filosofia idealista emblemática) e tantos outros filósofos do século 20 
aos quais me dedico - Otto Gross, Eric Fromm, Wilhelm Reich, Paul Nizan, 
Georges Politzer, Camus etc”. 

 

Essa contra-história da filosofia é, pois, construída a partir das críticas feitas 

pelo filósofo nos seus estudos anteriores, acerca dos desprezos do corpo e do 

prazer, ocasionados pela história “oficial” da Filosofia.  

No primeiro volume da coleção – intitulado “As Sabedorias Antigas” –, Onfray 

vai buscar no pensamento dos antigos “marginalizados”: Leucipo, Demócrito, 

Antífon, Eudóxio, Pródico, Diógenes, Aristipo, Epicuro, Lucrécio, Filodemo e 

Diógenes de Enoanda, suas principais ideias para contribuir com o desenvolvimento 

de sua filosofia hedonista. 

O volume 2 – “O Cristianismo Hedonista” – traz a história do século I ao XVII, 

de vitoriosos elegidos por Onfray: Simão, Basilides, Valentino, Carpócrates, Epifânio, 

Cerinto, Marcos, Nicolau, Amauri de Bena, Cornelisz de Antuérpia, Bentivenga de 

Gubbio, Walter de Holanda. João de Brno, Heilwige de Bratislava, Willem van 

Hildervissem, Elói de Pruynstinck, Lorenzo Valla, Marsílio Ficino, Erasmo, Michel de 

Montaigne e Marie de Gournay.  

No terceiro volume de sua contra-história da filosofia – denominado 

“Libertinos Barrocos”, Michel Onfray analisa o século XVII no seu espírito de 

desconstrução dos mitos e lendas da história oficial da filosofia, a qual contempla o 

"Grande Século" de cartão-postal, com Descartes, Pascal ou Fénelon. Por outro 

lado, Onfray resgata uma constelação de "libertinos barrocos" que, ainda cristãos, 

bebem em Montaigne, nos relatos de viagem dos descobridores do Novo Mundo, 

nos gabinetes de curiosidades, nas lições dadas pelas lunetas astronômicas, nas 

anamorfoses dos pintores... Esses filósofos se chamam Charron, La Mothe Le 

Vayer, Saint-Évremond, Gassendi -- e Espinosa, que nunca foram abordados sob o 

prisma da sua especificidade hedonista. 

O volume 4 dessa coleção – “Os Ultras das Luzes” – revisa o século XVIII, o 

chamado “Século das Luzes”, que prenuncia o fim da Idade Moderna, período em 
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que vai sendo formulado um pensamento hedonista, materialista, revolucionário, 

totalmente diferente da forma pela qual a historiografia marxista pretendeu fazê-lo. 

Em entrevista concedida à Revista “Conhecimento Prático Filosofia” (s/d), 

Onfray fala especificamente dos “Ultras das Luzes”, desmistificando o fato de muitas 

vezes os deístas serem vistos como ateístas:  

 

“O século 18 é ainda visto e lido com lentes marxistas, até mesmo por 
aqueles que se julgam livres de contaminação marxista. (...). Portanto, é 
preciso que se apresente "La Mettrie, Helvétius e Holbach", os precursores 
da Revolução Francesa, desde outubro de 1917. (...). Portanto, nós 
tornamos filósofos deístas como ateus, não o sendo (apenas Holbach é 
ateu). (...). Eu não me sirvo dos filósofos, eu os sirvo explicando o que eles 
realmente disseram, escreveram, publicaram”. 

 

O quinto volume é o último, até então, publicado no Brasil – “Eudemonismo 

Social” – traz a dimensão utópica dos hedonismos liberais do chamado século da 

Revolução Industrial, destacando a possibilidade dos hedonismos socialistas, 

comunistas, libertários e anarquistas. 

No mesmo rol dos ataques à tradição filosófica, encontramos outro alvo do 

filósofo: as religiões. O polêmico livro “Tratado de Ateologia: física da metafísica” 

(2009) retrata, minuciosamente, as críticas direcionadas ao que o autor chamou de 

“grandes monoteísmos” – o Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo. Para termos 

uma ideia do sucesso deste livro, sua publicação10 atingiu mais de vinte países, e na 

França, foram vendidos mais de 200.000 exemplares.  

 Antes de depositar suas críticas no referido livro, o autor traz no prefácio, 

particularmente, cenas presenciadas no deserto mauritano. 

 A primeira cena relatada diz respeito a uma imagem que lembra a de Maomé, 

como descreve Onfray (2009): 

 

Depois de algumas horas trilhando pelas pistas do deserto mauritano, a 
visão de um velho pastor com dois dromedários, a jovem mulher e a sogra, 
a filha e os filhos montados em burros, o grupo carregado de tudo o que 
constitui o essencial da sobrevivência, portanto da vida, me dá a impressão 
de encontrar um contemporâneo de Maomé (...). O espetáculo instala-me 
no ambiente geográfico – portanto mental – do Corão, nas épocas 
intempestivas das caravanas de camelos, dos acampamentos nômades, 
das tribos do deserto e de seus confrontos (p. XIII). 

 

                                                             
10 Dados retirados do site oficial de Michel Onfray: http://mo.michelonfray.fr/biographie/. 

 

http://mo.michelonfray.fr/biographie/
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 Essa visão é emblemática para que o filósofo estabeleça suas críticas à 

religião. Para Onfray (2009), a criação do além-mundo propagado pelos 

monoteísmos mais parece contramundos inventados por homens, exaustos de seu 

caminho. 

 Outra cena evidenciada no prefácio merece aqui ser mencionada: o filósofo 

foi ver as bibliotecas islâmicas, na noite de Ouadane, a leste de Chinguetti. Lá, ele 

observava seu motorista – Abduramane – que estende seu tapete no chão, põe-se 

de joelhos, abaixa a cabeça até o chão, e reza. Com esta imagem, Onfray (2009) 

declara: “Tenho a impressão de assistir a uma cena primitiva, como espectador de 

um gesto provavelmente contemporâneo da primeira emoção sagrada dos homens” 

(p. XIV).  

 No dia seguinte, o autor nos conta que durante o trajeto interroga o motorista 

sobre o islã, que surpreso por um ocidental se interessar pelo assunto, recusa a 

fazer qualquer comentário sobre os textos do Corão. Depois de algumas horas de 

silêncio, Abduramane fala sobre sua crença no Paraíso, incitado a falar por Michel 

Onfray. O motorista esclarece que antes de entrar nesse lugar, deverá prestar 

contas, e que, possivelmente, toda sua existência nesta vida de fiel não será 

suficiente, pois certo dia havia atropelado um animal, por estar dirigindo em alta 

velocidade no deserto; e se estivesse ao volante de acordo com o código das leis 

rodoviárias, não teria cometido tal pecado. 

 Após o filósofo descrever algumas cenas que o chocaram, lança afirmativas 

que, ora, esclarecem sua posição perante os fieis religiosos: 

 

Em nenhum lugar desprezei aquele que acreditava nos espíritos, na alma 
imortal, no sopro dos deuses, na presença dos anjos, nos efeitos da prece, 
na eficácia do ritual, na legitimidade das encantações, no contato com os 
loas, nos milagres com hemoglobina, nas lágrimas da Virgem, na 
ressurreição de um homem crucificado, nas virtudes dos cauris, nas forças 
xamânicas, no valor do sacrifício animal, no efeito transcendental do nitro 
egípcio, nas moinhas de preces. No chacal ontológico. Em nenhum lugar. 
Mas em toda parte constatei quanto os homens fabulam para evitar olhar o 
real de frente. A criação de além-mundos não seria muito grave se seu 
preço não fosse tão alto: o esquecimento do real, portanto a condenável 
negligência do único mundo que existe. Enquanto a crença indispõe com a 
imanência, portanto com eu, o ateísmo reconcilia com a terra, outro nome 
da vida (p. XVIII). 

  

Pressupomos que a declaração acima seja indispensável para que possamos 

elucidar a posição do autor acerca das religiões monoteístas. Ele não despreza 
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aqueles que seguem o posicionamento dos preceitos religiosos, todavia, lamenta por 

não desfrutarem dos momentos únicos neste mundo. 

No decorrer do livro citado, Onfray tece suas críticas, dando ênfase aos 

desprezos e aos preceitos propagados pelo Islamismo, Judaísmo, e particularmente, 

pelo Cristianismo. Para construir suas argumentações acerca do seu ateísmo, o 

autor recorreu a uma análise minuciosa dos livros sagrados cujas contradições 

foram exaltadas pelo mesmo, o que contribuiu para sua “fama”, e lhe rendeu muitas 

críticas. 

A Revista “Veja On-line” (2005) entrevista nosso filósofo para tratar, 

exclusivamente, do conteúdo abordado no referido livro. Na ocasião, Onfray foi 

incitado a falar sobre questões como a liberdade, considerada como possibilidade na 

inexistência de Deus. Além disso, comentou sobre o fato de muitos cientistas 

recorrerem à hipótese da criação divina para explicar a complexidade do Universo, 

afirmando que o recurso a Deus e à transcendência é sinal de impotência. Entre 

outros questionamentos, destacamos um deles que se refere ao fato de que a 

religião ao proporcionar valores morais e éticos, talvez bastasse para justificar sua 

existência. Onfray retruca propondo uma mudança para a era filosófica. Em suas 

palavras: 

 

“Se não houvesse alternativa, certamente. Mas há. A filosofia permite 
a cada um a apreensão do que é o mundo, do que pode ser a moral, 
a justiça, a regra do jogo para uma existência feliz entre os homens, 
sem que seja preciso recorrer a Deus, ao divino, ao sagrado, ao céu, 
às religiões. É preciso passar da era teológica à era da filosofia de 
massa”.  

  

Após as críticas direcionadas às religiões monoteístas, Michel Onfray passa a 

atacar Sigmund Freud (1856-139) e sua psicanálise. Para consolidar seus 

argumentos, Onfray escreve seu mais atual polêmico livro “Crepúsculo de um Ídolo: 

a fábula freudiana” (publicado em 2010), sem previsão de publicação no Brasil. Não 

temos a pretensão de entrar no mérito do assunto, mas acreditamos ser necessário 

mencionar os pontos centrais de tais críticas, já que nos propusemos a 

contextualizar o pensamento do filósofo. De acordo com algumas entrevistas 

concedidas pelo filósofo, abordamos suas principais críticas feitas ao psicanalista, 

que é tachado como charlatão, e sua psicanálise, como efeito placebo. 
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À Revista “Saberes & Olhares”, Onfray relata as características que o fizeram 

chamar Freud de “charlatão”:  

 

“Toda a vida de Freud foi uma fábula criada para sustentar que 
a psicanálise é uma ciência que trata e cura. Basta apontar suas inúmeras 
mentiras, sua vontade de destruir anotações e arquivos e de dar sumiço às 
suas correspondências para, assim, deixar como a única versão de sua 
epopeia aquilo que ele propôs em suas autobiografias Minha Vida e 
a Psicanálise e contribuição à História da Psicanálise”. 

  

É interessante apontar que no ano de 2008, o filósofo escreve seu livro Le 

souci des plaisirs (2008), no qual fala sobre Freud com elogios, distantes de críticas, 

as quais passaram a permear seu mais novo livro, como aponta a Revista 

“Fronteiras do Pensamento” (2014). A partir daí, Onfray declara:  

 

“Já no início de meu livro sobre Freud, afirmo que fui vítima do mito 
freudiano (...) e, quando o lemos, temos a tendência de acreditar nele, até 
porque, em geral, não fazemos uma investigação epistemológica sobre sua 
disciplina, a psicanálise. Mas, na verdade, quando analisei Freud para a 
minha Contra-história da filosofia, empreguei o método que sempre utilizo 
quando estudo um autor: leio toda sua obra, as biografias disponíveis, toda 
sua correspondência, e, ao fazer isso, percebi que tinha sido enganado. 
Então, em Le souci des plaisirs, cito apenas um texto de Freud — o qual 
defenderia ainda hoje, pois me parece estar em contradição com o restante 
de sua obra —, pois ali ele afirma que a repressão da sexualidade gera a 
neurose. (...). Na verdade, ali Freud reconhece que a civilização muda e 
depois passa a defender que ela não pode mudar. (...)”. 

 

 Como acontece com todos os estudos realizados por Onfray, as críticas a 

Freud também se enquadram no seu projeto hedonista, como relata ao canal 

“Fronteiras do Pensamento” (2014):  

 

“Escrevi uma espécie de continuação (...) em que defendo que é possível 
construir uma psicanálise pós-freudiana, uma psicanálise existencial. (...). 
Ao propor uma outra psicanálise, que incorpore o inconsciente pessoal à 
História – coisa que Freud jamais fez –, creio que é possível aproximar essa 
psicanálise existencial não freudiana do hedonismo. (...). É por isso que 
alguém como Reich vai destacar o papel da História, chamando atenção 
para a necessidade de incorporar isso à análise”. 

  

Tal crítica a Freud é bastante polêmica e precisa ser revista com atenção. 

Michel Onfray o ataca, mas em uma de suas entrevistas declara nunca ter feito 

análise. Possivelmente, se tivesse feito, pensaria de outra forma. Mas como 

dissemos, não iremos entrar no mérito da questão, a intenção maior é mostrar as 

críticas tecidas pelo filósofo. 
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Para finalizar nossas constatações, apontamos uma exaltação feita pelo 

nosso filósofo a Camus, através de seu último livro publicado em 2013, “A Ordem 

Libertária – A Vida Filosófica de Albert Camus”. Sem publicação prevista no Brasil, 

levantamos informações, mais uma vez, através de entrevistas concedidas por 

Onfray.   

À Revista CULT (2013), o filósofo fala sobre o motivo que o levou a escrever 

tal livro:  

 

“Eu queria reparar uma injustiça: a de um Camus apresentado (por Sartre e 
os sartrianos) como um “filósofo para a turma do último ano”, um pensador 
que apoiou o colonialismo na Argélia, um jornalista que filosofa nos jornais e 
faz jornalismo com a filosofia… Propus então uma biografia filosófica, uma 
biografia das ideias, na qual tento mostrar que ele foi um grande filósofo 
hedonista, libertário, nietzschiano. Trabalhando diretamente com a obra, 
acrescentando as correspondências, realizei um gênero de desconstrução 
existencial; é essa, de fato, minha marca de fábrica e o que me permite tra-
balhar numa contra-história da filosofia há pelo menos dez anos”. 

  

Até o momento presente, constatamos o quanto nosso filósofo produz 

conhecimento em ritmo acelerado. São mais de sessenta livros publicados, e ainda 

assim, sua obra é considerada aberta com vastos horizontes para alargar seu 

projeto de contra-história da filosofia, em congruência com seu projeto hedonista. 

Concluímos a contextualização do pensamento de Michel Onfray, 

configurando um convite a abarcar seus escritos, com a garantia do prazer da 

leitura. Suas palavras doce-amargas são capazes de causar inquietudes a qualquer 

leitor atento e ávido de conhecimento: é impossível permanecer alheio ao seu 

projeto filosófico. Todas as informações aqui levantadas nos fazem creditar o filósofo 

à emergência na sociedade, abarcando as universidades, as escolas, as diversas 

áreas do conhecimento, e especialmente, a filosofia.   

Buscamos até aqui apresentar as principais ferramentas que nos foram 

possíveis para compreendermos o pensamento de Michel Onfray. Com um breve 

suspiro de calmaria, após compartilharmos de suas ideias centrais, adentrando em 

sua autobiografia, passamos a descortinar sua filosofia para explorar o corpo, cujos 

desprezos atribuídos pela tradição filosófica são fontes primárias de desassossegos 

do filósofo.  

No próximo capítulo “CORPO GLORIOSO: Por um ideal ascético”..., 

passamos a configurar o corpo idealizado na tradição filosófica, em consonância 

com os preceitos religiosos. Desse modo, viajamos pelos caminhos da renúncia para 
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conhecermos o corpo glorioso, a partir da interpretação de Michel Onfray, cujas 

críticas recaem por todo idealismo platônico, e pela abstração das religiões. 
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Capítulo Dois 
 

 

 
          Corpo 

Glorioso: 
por um ideal 

ascético... 
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E os que são de Cristo Jesus crucificaram a 

carne, com as suas paixões e concupiscências 

(Gálatas 5:24). 

 

A filosofia de Michel Onfray – como já havíamos constatado – desvela-se à 

luz do corpo. No intuito de abordarmos a configuração do mesmo, percorremos 

atentamente seus escritos, usufruindo de pistas que nos impulsionaram a trilhar dois 

caminhos, a saber: um deles é representado pelo corpo libertino. A outra direção nos 

levou a abarcar o corpo idealizado pelo ascetismo que envolve, sobretudo, a 

abstração das religiões.  

Portanto, neste capítulo tratamos do corpo configurado pelo ideal ascético, a 

partir do pensamento de Onfray; o que requer uma discussão que envolve, 

principalmente, os desprezos da tradição filosófica juntamente com os preceitos das 

religiões monoteístas.  

Em toda sua teoria libertária, ele se interessa demasiadamente pelo ideal 

ascético, composto pelos filósofos da tradição – especialmente a partir de Platão – e 

pelas religiões, notadamente, o Cristianismo. Esse interesse advém do fato de que 

todos estes advogados do ascetismo, em nome da moral cristã, tentam impedir a 

fruição do real, assim como, a vivência do prazer, negligenciando o corpo da sua 

própria condição existencial.  

Pensando nesse contexto, passamos a questionar o corpo configurado, ou 

sonhado, pelo ideal ascético. Nesse cenário, problematizamos também o papel do 

corpo como vilão ou herói, assim como, a influência da religião nessa condição. 

Atentamos também para a sociedade democrática na qual vivemos, onde reina a 

teocracia: trata-se, pois, de um paradoxo; o que nos faz indagarmos sobre o seu 

limite. 

Em algum momento já ouvimos falar sobre as três religiões monoteístas: o 

Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo; e os seus respectivos livros sagrados – o 

Alcorão, a Tora e a Bíblia. Longe dos pormenores, é válido ressaltar que elas 

partilham algumas crenças em comum: acreditam num único Deus (daí a 

denominação de monoteístas); pregam a salvação; almejam a vida eterna; 

aguardam ansiosos pelo juízo final; desejam o paraíso; temem o inferno, e apreciam 

os anjos. Nessa perspectiva, para obter a salvação e conquistar a eternidade, são 

necessários, a renúncia e o autocontrole dos nossos atos praticados nesta vida. 
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Todos esses elementos de fé influenciam diretamente o modo de vida de seus fiéis, 

cujo norte é dado pela verdade absoluta estabelecida pela palavra de Deus.  

Nesse sentido, essas religiões nos convocam a renunciar a viver o hoje em 

função de que chegará o momento que não temos como escapar a isso. Desse 

modo, elas tentam impedir a fruição do mundo como tal (real) exaltando um além-

imaginário. Em resumo, defendem: a obediência e a submissão; a fé e a crença; o 

gosto pela morte e a paixão pelo além; a virgindade e a fidelidade monogâmica; a 

esposa e a mãe; a alma e o espírito; o anjo assexuado (ONFRAY, 2009). Portanto, 

dentro da lógica religiosa, todos precisam viver idealizando outra vida melhor, 

esquivando-se do agora, contaminado das tentações e de todo mal que desviam a 

humanidade da única verdade e do único caminho: Deus. 

Sendo assim, devemos recusar a todo o momento vivenciar o real tal como 

ele nos aparece, pois na sua condição de catástrofe, retém todo mal da 

humanidade. Se recusamos a ilusão da fé, as ficções das religiões e as consolações 

de Deus; se preferimos querer saber e optamos pelo conhecimento e pela 

inteligência, logo nos deparamos com a dura realidade. Nessa direção é preferível 

credenciar outra dimensão espaço-temporal que promova uma futura realidade, na 

qual a alegria e os bons sentimentos sempre imperem (IDEM). 

Na opinião de Onfray (2009), do mesmo modo que os monoteísmos partilham 

de crenças afins, também colecionam uma série de desprezos idênticos, tais como: 

“Ódio da razão e da inteligência; ódio da liberdade; ódio de todos os livros em nome 

de um único; ódio da vida; ódio da sexualidade, das mulheres e do prazer; ódio do 

feminino; ódio do corpo, dos desejos, das pulsões” (p. 53). 

Dada essa configuração, a literatura monoteísta se excede em referências à 

supressão da libido e ao aniquilamento do desejo; assim como, valorizam o tema da 

família, da fidelidade, da monogamia e, obviamente, do casamento (IDEM).   

A figura da mulher, desde o princípio do pecado, carrega um peso 

considerável ao incitar o desejo do homem. No cenário atual, ela é alvo de muitas 

críticas engendradas pelo seu corpo e suas potencialidades que, possivelmente, se 

intensificam: através das vestimentas que podem favorecer o sensualismo; com o 

uso excessivo do álcool capaz de alterar o comportamento “adequado”; por meio de 

uma vida promíscua – que envolve, inclusive, a prostituição; mediante o adultério, e 

muitas outras condutas que denigrem a imagem feminina. Tudo isso, talvez, em 
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nome de uma moral que há muito tempo vem influenciando fortemente a maneira 

como todos se portam perante a sociedade.  

Esse cenário, no qual o sangue, a carne e a libido se encontram, 

naturalmente, associados às mulheres, proporciona para o islamismo, judaísmo e 

cristianismo ocasiões de decretar o impuro, o ilícito, portanto, de desencadear 

confrontos contra o corpo desejável, o sangue das mulheres liberadas da 

maternidade (ONFRAY, 2009). Em contrapartida, as religiões preferem as virgens, 

as mães e as esposas, nas quais se configuram os papeis de maiores valores 

carregados por uma moral bastante antiga e que a tradição se encarregou de nos 

deixar vestígios bem vivos e atuantes. 

Dentro dessa perspectiva religiosa, “o destino do sexo feminino é obedecer 

aos homens em silêncio e submissão” (IDEM, p. 116). Não tem como negar: ao 

longo dos anos, a história da mulher exibe certo progresso: ela ganhou espaço 

profissional e se distanciou um pouco desse ar maternal e do lar. Há quem diga que 

a mesma se igualou ao homem em todos os aspectos, inclusive, no jogo de 

conquistas sexuais. Mas, arriscamo-nos em dizer que essa completa igualdade está 

longe de se tornar realidade. É impressionante como ainda vivemos em um mundo 

machista, onde a mulher é tida como inferior e submissa na ordem matrimonial!  

Como a mulher é valorizada pelo seu potencial em gerar vidas, o óvulo não 

fecundado exacerba o feminino oco. Daí a impureza das regras, como relata Onfray 

(2009). Nessas circunstâncias, o sangue proveniente da menstruação também 

apresenta o perigo dos períodos de infecundidade, sendo visto como impuro. 

Portanto, uma mulher estéril ou num estado de infecundidade é o pior complemento 

para um monoteísta! Além disso, como nesse período não há oportunidade de 

gravidez, o ato sexual é praticado sem medo, e pela própria prática que não vise à 

procriação. Portanto, a potencialidade de uma sexualidade desconectada da 

reprodução, logo de uma sexualidade pura, reside o mal absoluto.  

Nesse sentido, na mesma lógica, as religiões monoteístas condenam à morte 

os homossexuais. “Porque sua sexualidade impede – até agora... – os destinos de 

pai, de mãe, de esposo e de esposa, e afirma claramente a primazia e o valor 

absoluto do individuo livre” (IDEM, p. 83). É curioso o fato de que o preconceito com 

os homossexuais é tema bastante polêmico e recorrente no âmbito da nossa 

sociedade, todavia acreditamos que não provém dos mesmos motivos de procriação 

apontados pela religião. Mas sim pelo fato de causar estranheza, fugir dos padrões 
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normativos nos quais o homem deve se relacionar com o sexo oposto para constituir 

uma família, como disposto na constituição brasileira, por exemplo.  

Voltemos nossa atenção ao Cristianismo, uma das grandes religiões do 

mundo cujo princípio ainda impera na nossa sociedade atual. Possui bilhões de fiéis 

em todo mundo que englobam os ortodoxos, os protestantes e os católicos. Sua 

doutrina é respaldada na crença de que o ser humano é eterno, assim como, Cristo 

que ressuscitou após sua morte. Para aquelas pessoas que possuem a fé cristã, a 

vida presente é uma caminhada e a morte é uma passagem para a vida eterna – 

plenamente feliz – reservada a todos que no momento presente seguem os 

ensinamentos de Jesus. 

Distante da pretensão de realizar uma exegese bíblica, torna-se mister 

recordarmos a origem de todo mal da humanidade. Quem nunca ouviu falar da velha 

história de Adão e Eva? Ficção? Pouco importa, o que nos interessa no momento é 

fazer menção ao pecado. Este surgiu no momento em que Eva é tentada a comer o 

fruto proibido, que faz alusão ao conhecimento da realidade. Ao convencer Adão, 

ambos se saboreiam da tentação e, assim, tornam-se pecadores. Logo veio à tona 

as descobertas e dentre estas, o corpo revestido do pudor. 

Uma vez que o fruto é mordido, o real aparece. Como evidencia Onfray 

(2009): 

 

O real e nada mais: a nudez, sua parte natural, mas também, e a partir 
dessa nova aquisição do saber, sua parte cultural, pelo menos suas 
potencialidades por meio da criação de uma tanga com folhas de figueira 
(...). E mais: a rudeza do cotidiano, o trágico de todo o destino, a brutalidade 
da diferença sexual, o abismo que separa para sempre homem e mulher, a 
impossibilidade de evitar o trabalho penoso, a maternidade dolorosa e a 
morte imperial. Uma vez libertos, e para evitar o acréscimo da transgressão 
que permite alcançar a vida eterna – pois a árvore da vida está ao lado da 
árvore do conhecimento –, o Deus uno, decididamente bom, doce, amante, 
generoso, expulsa Adão e Eva do paraíso. E assim estamos desde então... 
(p. 55-56). 

 

Como dito, anteriormente, o ódio ao saber comporta um lugar privilegiado nos 

ensinamentos religiosos, já que é capaz de incitar a curiosidade e a avidez pelo 

conhecimento do mundo real. Já dizia Onfray (2008): “A exegese, evidentemente 

não agrada à Igreja. O gênese o diz, a obediência aos artigos de fé vale mil vezes 

mais que o desejo de saborear o fruto da árvore do conhecimento” (p. 121). Para 
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intensificar esse ensinamento, o Cristianismo lançou uma biblioteca a seu modo 

importando milhares de volumes, que denotam repúdio ao saber.  

Nesse âmbito, o Cristianismo tenta punir e conter seus plenos poderes sobre 

o corpo. Para tanto, precisou criar uma máquina de fabricar a culpa: daí inventou o 

pecado original, ilustrado pelo conto de Adão e Eva – referido acima – uma falta 

transmitida de geração para geração. Em contrapartida, o homem é dotado do livre-

arbítrio e ao escolher fazer o mal, quando poderia ter preferido o bem, torna-se 

culpado de uma falta que poderia não ter sido cometida. Logo vem à tona a punição: 

o purgatório, cuja invenção data do século XII, atendendo à necessidade de a Igreja 

Oficial culpabilizar as pessoas, obrigando-as a preces, a ações solidárias, a sentir 

culpa pelos mortos (ONFRAY, 2008).  

Como aponta Onfray (2009), o postulado do Livre-arbítrio é fundamental para 

evidenciar a continuidade de toda essa ação repressiva. O consumo do fruto 

proibido provém de um ato voluntário, logo, propenso à punição. Adão e Eva 

poderiam contentar-se com a virtude, mas optaram pela consumação de seus 

desejos, aguçados pela curiosidade e inquietude. Foram criados livres para usufruir 

do Jardim das Delicias; desde que fossem obedientes, mas preferiram o pecado. 

Assim, haveria uma prestação de contas; as más escolhas têm seu preço.  

 

E Deus não deixa de fazê-lo, condenando-os, eles e seus descendentes, ao 
pudor, à vergonha, ao trabalho, ao parto com dor, ao sofrimento, ao 
envelhecimento, à submissão das mulheres aos homens, à dificuldade de 
toda intersubjetividade sexuada (IDEM, p. 37). 

 

Daí em diante, podemos observar as consequências drásticas que nos 

atormentam aqui na terra, caso creiamos que elas provêm realmente do pecado 

original. Mas o fato é que constatamos a presença marcante do mal neste mundo. O 

corpo perece, já não suporta mais tantas violações e aprisionamentos. Referimo-nos 

aos estupros que deixam sequelas no corpo da vítima. Do mesmo modo a questão 

da pedofilia: saber que crianças tão indefesas são forçadas a descobrir zonas, até 

então, inexploradas de seu frágil corpo. Sem falar dos assaltos; das violências que 

acometem nossos dias; dos assassinatos; enfim, são inúmeros casos que nos 

deixam injuriados com a vida.  

Dentro desse contexto, as Leis elaboradas pelo homem tentam coibir e punir 

os que praticam tais atos ilícitos.  “Nesse esquema, e segundo o princípio editado 
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nos primeiros momentos das escrituras, o juiz pode se fazer de Deus na terra...” 

(ONFRAY, 2009, p. 37). Por exemplo, ao passo que um tribunal exerce suas 

funções mesmo distantes dos sinais religiosos; logo estes vêm à tona: o estuprador 

pode optar entre querer fazer sexo consentido e uma forma violenta de sexualidade. 

Dotado do livre-arbítrio que lhe permite querer isso ao invés daquilo, ele prefere a 

violência, enquanto que poderia ter decidido diferentemente (IDEM). 

 À semelhança de Deus, o juiz no tribunal pode pedir-lhe prestação de contas: 

ouvi-lo atenciosamente (ou não), julgá-lo e aplicar nele uma pena que o faça pagar 

pelas suas escolhas (ONFRAY, 2009). Portanto, os homens possuem o livre-arbítrio, 

tendo o direito de escolher entre a legalidade e a ilegalidade, porém suscetíveis à 

punição. Eis a herança que Eva nos deixou... Talvez sim, talvez não. Também temos 

a opção de acreditar ou não. Podemos constatar, por ora, que o corpo e o direito 

procedem de resquícios religiosos. Como aponta Onfray (2009): 

 

O corpo e o direito, mesmo e sobretudo quando se pensam, se creem e se 
dizem laicos, procedem da episteme judeo-cristã. A isso poder-se-iam 
acrescentar, para complementar o inventário dos domínios implicados, mas 
não é aqui o lugar, as análises sobre a pedagogia, a estética, a filosofia, a 
política – ah! A sacrossanta trindade: trabalho, família, pátria... –, e muitas 
outras atividades cuja impregnação religiosa bíblica poderiam mostrar (p. 
38). 

  

O tema do livre-arbítrio nos impulsionou a refletir sobre a questão da 

liberdade, tão marcante nos escritos do nosso filósofo. À primeira vista, parece-nos 

que ambos são apropriados pelo senso comum possuindo a mesma conotação. 

Onfray (2008) discorre sobre o assunto afirmando que a liberdade não tem sentido 

para os que acreditam na existência de Deus. Questiona o fato de que sendo ELE 

onipresente, onipotente e onisciente; onde haveria lugar para a liberdade dos 

homens. Se a possibilidade de escolha não existe, o ser humano não pode ser 

considerado responsável pelo que é, diz e faz. Então, não há responsável, nem 

culpado, portanto, muito menos punível. Todavia, para a religião, negar a liberdade é 

deliberar a irresponsabilidade, assim como, é dar margem para impossibilitar a ação 

de castigar, tanto neste mundo como em outro. 

Sendo assim, a noção de liberdade no pensamento de Michel Onfray abarca 

a fé cristã, como mencionamos anteriormente. Sua máxima se expressa totalmente 

às claras: se o homem é livre, Deus inexiste. E a recíproca é verdadeira: se Deus 

existe, o homem não é livre. Nessa condição, surge a figura do ateu. Quem se 



63 

 

enquadraria nessa designação? Segundo Onfray (2009), “um homem livre de Deus 

– inclusive para logo negar sua existência” (p. 15). Esta ocasião é propícia para 

refletirmos sobre a denominação de ateu, atribuída, muitas vezes, de maneira 

indiscriminada. É comum uma pessoa ser tachada de ateu apenas pelo fato de não 

seguir os ensinamentos cristãos, ou mesmo pelo simples fato de não frequentar 

nenhuma instituição religiosa.  

Enfim, retornemos à origem de todo mal na humanidade. Nascemos com o 

pecado e percorremos nossas vidas atormentados, tentando nos livrar dele. O 

corpo, então, dotado de uma moral cristã, transfigura-se na singular oportunidade da 

redenção dos pecados. Nessa circunstância, herdamos a Bíblia Sagrada, talvez o 

livro mais famoso do mundo, cujo conteúdo nos serve como manual do bem viver. 

Nela, encontramos os ensinamentos cristãos reunidos no Antigo Testamento e no 

Novo Testamento. Posto isto, ela é emblemática para configurar o Corpo glorioso 

idealizado pelo cristianismo. 

Nesta acepção, o corpo – ancorado por todas as suas potencialidades – é 

tratado como veículo do pecado, portando-se como malfeitor perante as ações 

humanas. Por conseguinte, a religião se encarregou de criar práticas com 

imperativos que fossem capazes de enfraquecê-lo, ou ainda, de tirá-lo de cena. Nas 

palavras de Onfray (2009):  

 

Trata-se de despojar o corpo de todos os pecados produzidos pela 
concupiscência carnal. Daí o batismo, certamente, mas também e, 
sobretudo a ascese cotidiana de uma vida consagrada à imitação de Cristo, 
de seu sofrimento e de sua Paixão (p. 93).  

 

No apogeu dessas discussões, é importante exaltar a imagem de Paulo de 

Tarso – um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e um dos principais difusores do 

Cristianismo. Ele é o grande responsável pelo brilhante êxito desse monoteísmo. 

Onfray (2009) logo denuncia: o radicalismo propagado por essa religião procede de 

Paulo, não de Jesus – um personagem conceitual que permanece no silêncio a 

respeito de todas essas questões.  

Para Michel Onfray, o referido apóstolo é um forte adepto do dualismo 

platônico – que estabelece uma oposição entre o mundo intelectual e o mundo 

sensível, ou seja, entre corpo e alma. Com sua doutrina evangelizadora, Paulo de 

Tarso radicalizou o platonismo (MATA, 2007). Desse modo: 
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Michel Onfray identifica que para Paulo, tanto a necessidade de praticar o 
ideal ascético e a renúncia aos desejos e aos prazeres, quanto a purificação 
da existência por meio de uma renúncia do corpo em direção a uma 
transcendência divina, produz uma perfeita equivalência entre as duas 
doutrinas (IDEM, p. 53). 

 

Nesse momento, é interessante contextualizar a figura de Paulo para que 

possamos compreender toda a atmosfera de ódios que envolvem o Cristianismo. De 

acordo com Onfray (2009): esse discípulo cria o mundo à sua imagem. Esta é 

deplorável e denota sinais de histeria: fanático, alterando de objeto – os cristãos, 

depois os pagãos –, doente, masoquista e misógino (ou seja, homem que tem horror 

às mulheres ou às relações sexuais). Sendo assim, seria improvável deixar de ver 

em nosso mundo um reflexo dessa imagem de um indivíduo desbravado pela pulsão 

de morte. Uma vez que o mundo cristão experimenta, deleitado, esses modos de ser 

e de fazer. “A brutalidade ideológica, a intolerância intelectual, o culto da saúde ruim, 

o ódio ao corpo jubiloso, o desprezo às mulheres, o prazer na dor que se inflige a si 

mesmo, a desconsideração deste mundo por um além de pacotilha.” (IDEM, p. 112).  

Nessa direção, Onfray (2009) atribui o triunfo do Cristianismo a algumas 

ideais principais, tais como:  

 

o elogio da fruição em ser submisso, obediente, passivo, escravo dos 
poderosos sob o pretexto falacioso de que todo poder vem de Deus e de 
que toda situação social de pobre, de modesto e de humilde procede de um 
querer celeste e de uma decisão divina (ONFRAY, 2009, p. 116). 

 

Nessa ordem de ideais, prega-se uma moralidade máxima – ancorada pelo 

ideal ascético – que supõe o modo de vida de toda a sociedade ocidental e que 

carrega a capacidade de nos atormentar com seus vestígios, ainda na atualidade. 

De acordo com Onfray (1999a): uma moral antiga que produz angústia, 

ressentimento e culpa; sendo, portanto, negativa e triste.  

 

A triste moral diz à moça: odeie os diamantes, as pérolas, despreze os 
xales e as modas, aprecie apenas escumar as panelas e assoar as 
crianças. Ela diz ao rapaz, odeie as dançarinas da Ópera e os belos 
cavalos, aprecie apenas as belezas da Carta; ela diz à criança: odeie as 
geleias e pudins, aprecie apenas o pão seco e o rudimento de latim; ela diz 
ao povo, despreze as guloseimas da feira, o queijo podre, as charcutarias 
rançosas, as fogaças de manteiga azeda, o biscoito ceroso, e o vinho de 
madeira da Índia, aprecie apenas a soberania sem pão, sem trabalho. Moral 
negativa, portanto, esse perpétuo convite a renunciar ao desejo, a odiar, 
detestar, a não amar (FOURIER apud ONFRAY, 1999a, p 293). 
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Por conseguinte, “moral do ideal ascético e da renúncia, do desprezo de si 

mesmo e do gosto pela autoflagelação” (Onfray, 1999a, p. 293).  

No tocante à temática das instituições, Onfray (2009) afirma que as escolas 

das repúblicas possuem seus manuais de moral cujos ensinamentos apontam para: 

a excelência da família; o respeito aos pais e aos mais velhos; as qualidades do 

trabalho; a legitimidade do nacionalismo, os deveres patriotas, as suspeitas 

relacionadas à carne, ao corpo e às paixões; a beleza dos trabalhos manuais; a 

obediência ao poder político; as responsabilidades com a situação dos pobres. Eis o 

respeito à santa trindade: Trabalho, Família, Pátria. E qual o lugar do corpo nesse 

cenário? 

  Na tradição filosófica, ele é bastante desprezado. Desde Platão até os nossos 

modernos detratores do corpo - todos fanáticos pelo ideal ascético - têm como fim a 

purificação da carne, cujo modelo é o corpo cristão: glorioso, puro, escondido e 

contido. Nesse contexto, acrescentam-se: o desprezo pelo sensível e a 

desqualificação do mundo real (ONFRAY, 1999a). Isto significa dizer que quanto 

mais nos afastamos dos dogmas da religião, mais nos deparamos com a trágica 

realidade da vida; assim, precisamos nos contentar com a idealização do “além-

mundo”. Ou ainda, viver em função do futuro. Do mesmo modo, o sensível coloca 

em risco a contenção dos nossos desejos. 

  Como aponta Onfray (2008), essa mesma tradição coloca em lugares 

extremos os prazeres do corpo e os da alma. Esta é defensável, pois representa o 

bem, a doçura, a amizade. Aquele é desonesto, pois representa a devassidão, a 

sexualidade. Portanto, temos urgência em problematizar a tradição: refletir sobre até 

que ponto é positivo manter seus vestígios vivos com o passar do tempo. Hoje ainda 

nos deparamos com a instrumentalização do corpo, sendo a este atribuído o cargo 

de coadjuvante, seja nos valores pregados pela sociedade, seja, principalmente, no 

âmbito da Educação.  

  A recusa do sensível e a supremacia do inteligível são fatores primordiais 

para que impere a sabedoria humana, na perspectiva da tradição filosófica. 

Conforme Onfray (1999a), na perspectiva do ideal ascético, os cinco sentidos 

limitam os homens a obterem informações transmitidas, restritamente, pelas 

sensações. Destarte, os filósofos se debruçam sobre os modelos de corpos – leves; 

despojados de paixões, de sensualidade e de sensações – desejando o fim do 

sensível e a onipotência do inteligível. Ainda hoje é comum, especialmente no 
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sistema educativo, o cognoscível ser visto como o responsável pelo conhecimento, 

ao passo que o corpo é disciplinado para que não atrapalhe o raciocínio dos 

sujeitos. 

  Assim sendo, a tradição enobrece os sentidos da visão e da audição, em 

detrimento dos demais. As belas artes necessitam do olhar para uma apreciação 

estética, assim como, a música – arte divina – precisa dos nossos ouvidos 

(ONFRAY, 1999a). Além do mais, o sentido da audição é indispensável para que 

todos possam ouvir atentamente as trombetas do juízo final, como sugere os 

ensinamentos bíblicos. 

Podemos estender essa reflexão à educação, tanto nas escolas como 

também nas igrejas. Nas instituições de ensino, esses dois sentidos também são 

privilegiados: os alunos precisam ouvir atentamente à oralidade do professor, assim 

como, utilizar a visão para compor o momento da leitura. Dentro desse contexto de 

contenções, o corpo precisa ser disciplinado para que não atrapalhe a atenção e a 

capacidade de raciocínio dos alunos. De modo semelhante acontece nas igrejas em 

momentos da missa/culto: precisamos fixar olhos e ouvidos para que 

compreendamos os ensinamentos bíblicos, e o corpo, obviamente, mantê-lo fechado 

em si mesmo.  

Os outros sentidos (olfato, tato e paladar) são difamados por aqueles que 

detestam a matéria. É compreensível o ódio ao olfato, uma vez que o nariz associa 

intensamente os eflúvios à sexualidade. Ademais, o perfume entra nesse rol de 

desprezos, já que entre os filósofos, ele “não tem boa reputação: é associado ao 

luxo, à devassidão, à depravação” (ONFRAY, 1999a, p. 111). De imediato, 

passamos a refletir sobre o uso, na sociedade atual, dos cosméticos afrodisíacos 

produzidos com a função de estimular o apetite sexual. Portanto, é incontestável que 

os desejos mantêm estreitas relações com os perfumes. 

  Nessa categoria, também se encontram os maus odores sendo associados ao 

mal, ao pecado. O demônio é associado aos cadáveres em putrefação, enquanto os 

santos devem ter a pureza da consciência e o cheiro do perfume agradável, ou seja, 

de boa reputação. Por exemplo, o judeu é comparado a odores negativos (suor, 

excreção, transpiração), produtos da decomposição e da fermentação (IDEM).  

  Alguns filósofos associam a pobreza ao fedor, entre os quais se encontra 

Kant, que menciona os odores encontrados em locais populosos. Desse modo, o 

nariz dos filósofos não tem serventia para sua inteligência do mundo sentido, pois é 
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vulgar demais. No geral, quando não é esquecido, detestado, banido, serve apenas 

para desqualificar aquilo que o elege (ONFRAY, 1999a).  

  Do mesmo modo, “os prazeres da pele e do tato alienam a razão, são irmãos 

de loucura, ou de desrazão” (IDEM, p. 182). Este sentido oferece ao corpo o poder 

de sentir o toque e as carícias de outrem, o que pode incitar imediatamente a 

sexualidade.  

   Como retrata Onfray (1999a), já o paladar pode nos proporcionar os prazeres 

gastronômicos, os quais são inclusos, por Aquino, na mesma reprovação dos 

sexuais, pois ambos decorrem de um hedonismo do tato. Essa ideia remonta aos 

mais antigos filósofos ascetas, em particular o São Jerônimo, que expressa a 

vizinhança do ventre com as partes genitais, compreendendo a associação de seus 

vícios. “Com o olfato, o paladar e o tato suportam os ataques mais concentrados por 

parte dos turiferários do ideal anêmico. A boca, a pele e o falo: aí está o corpo inteiro 

em sua dimensão desprezível” (p. 182). 

  Ao certo, sabemos e visualizamos bem de perto o poder que o paladar possui 

de nos proporcionar a satisfação de saborear os alimentos. A Gastronomia está aí 

para nos oferecer uma gama de sabores que nos impulsionam a comer em excesso. 

Por conseguinte, vem à tona um dos sete pecados capitais, criados pela Igreja 

Católica: a gula. Certamente, todos nós passamos por uma educação baseada no 

equilíbrio da alimentação, pois seu excesso é tido como repulsivo diante da 

sociedade, e assim, mesmo de modo subentendido, somos regidos pelo pecado da 

gula. 

Para exemplificarmos o cenário da tradição cristã, em especial, a questão do 

pecado da gula, proveniente do deleite aos prazeres do paladar, recorremos ao filme 

“A Festa de Babette”, dirigido por Gabriel Axel, produzido em 1987.  

Esse drama retrata a vida de fiéis que vivem em função dos ensinamentos de 

uma seita religiosa, fundada por um Pastor protestante – pai de duas belíssimas 

jovens (Martina e Phillipa) que, como os demais, passam a vida inteira sem desfrutar 

de um prazer carnal.  Com a morte do líder, os demais continuam mantendo seus 

ensinamentos. As cenas se passam num lugar remoto – no Vilarejo de Jutlândia 

(localizado na Península da Dinamarca), no século XIX – onde vive a pequena 

população, como ilustra a “Imagem 02”. Esta obra nos auxiliou a pensar sobre a 

categoria do corpo glorioso, a partir da renúncia dos prazeres corporais, neste caso 

específico, o prazer do paladar.  
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Imagem 02 – O Pastor, suas filhas e seus fieis. 

 

Fonte: http://litinerance.com/category/oscar-de-melhor-filme-estrangeiro/ 

        

  Desde o início, podemos perceber que o filme carrega em toda sua extensão 

uma linguagem religiosa.  Os fiéis levavam uma vida baseada na ascese cotidiana. 

Acreditavam na salvação e temiam o inferno. Desejavam alcançar o Paraíso, e para 

tal: lutavam contra os instintos sexuais; apreciavam os anjos; praticavam a caridade, 

e pregavam o amor ao próximo. Mantinham-se, pois, fieis aos mandamentos da 

religião.  

  Nesse cenário, Onfray (2008) discorre: “a caridade cristã supõe o amor ao 

próximo como a si mesmo pelo amor de Deus” (p. 90). A partir daí tece uma crítica 

questionando quem seria esse próximo. Já que naturalmente amamos o pai, a mãe, 

o filho, os irmãos, os amigos, esse ensinamento não tem interesse. Portanto, supõe-

se que amemos o outro em sua diferença total, em sua alteridade absoluta; e não o 

que é fácil demais. Sendo assim, o próximo diz respeito ao desconhecido, o não-

amável, e ainda mesmo, o detestável: amar seu inimigo, seu carrasco, seu patrão, 

seu perseguidor; essa sim é uma verdadeira oportunidade de praticar o amor ao 

próximo.  

http://litinerance.com/category/oscar-de-melhor-filme-estrangeiro/
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  No filme, os fieis lutavam para manter os ensinamentos cristãos, e mais 

ainda, o amor ao próximo, mesmo existindo muitas desavenças. A felicidade para 

eles se encontrava no cumprimento dos mandamentos e, principalmente, na vitória 

diária contra os desejos carnais.  

  Para demonstrarmos uma ocasião de renúncia, selecionamos uma cena 

emblemática do filme: uma das belas irmãs (Phillipa) cantava lindamente para louvar 

ao Senhor na Igreja. Fascinado pela sua beleza e pelo seu talento, um artista vindo 

de Paris (o Sr. Papin) pede o consentimento do Pai para dar lições de canto à 

Phillipa, argumentando que poderia torná-la uma voz de anjo. O Pastor questiona 

Papin sobre sua religiosidade, e logo concorda com as aulas. No decorrer dos 

encontros, a jovem sente as insinuações do seu professor, e temendo cair em 

tentação, fala com seu pai para dispensá-lo. A “Imagem 03” retrata um instante das 

aulas: 

 

          Imagem 03 – Senhor Papin e Phillipa, em momento das aulas de canto 

 

Fonte: http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/gabriel-axel-1918-2014/292411 

   

  Podemos perceber o encantamento de Papin, segurando firmemente as mãos 

da bela jovem, e a mesma não demonstra reciprocidade. No filme, vemos 

claramente a fisionomia de receio de Phillipa em se desviar de sua vida toda 

baseada na ascese. 

  Como nos fala Onfray (1999), por trás dos ensinamentos cristãos, existe o 

grande desígnio: “aniquilar o desejo no homem, produzir uma carne branca, 

despojada de seu sangue e de sua matéria, de seus humores e de sua linfa, de sua 

vitalidade e de suas forças” (p. 165).  

http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/gabriel-axel-1918-2014/292411
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Como já fizemos menção, o Pai das irmãs veio a falecer. As duas 

permaneciam morando juntas, mantendo o celibato, porém a juventude já havia lhes 

escapado. Elas continuavam lutando para conservar os ensinamentos do falecido 

Pastor.  

Um momento marcante do filme ocorre numa noite de setembro de 1871. A 

cena se passa na casa das irmãs (Martina e Phillipa). Enquanto ambas estavam 

tranquilamente em seu lar, uma mulher bate à porta, apresenta-se como Babette e 

conta-lhes que está fugindo da Guerra Civil que ora destrói as ruas de Paris, e a 

mando de Papi, conhecido das irmãs, pede-lhes abrigo e comida em troca dos seus 

serviços de cozinheira. Depois de pensar sobre a situação, elas aceitaram, mas o 

que não sabiam era que estavam recebendo em sua casa uma conceituada chefe 

de cozinha, de um famoso Café Anglais, na França.  

Até então, Babette se mostra uma mulher muito esperta, sabe fazer 

economias e cozinha perfeitamente bem, mesmo com a escassez da alimentação. 

As irmãs são sempre bem servidas e se mostram satisfeitas com o seu trabalho; não 

tem nenhuma reclamação a fazer e manifestam a admiração com a eficiência 

daquela mulher.  A “Imagem 04” ilustra um desses momentos: 

 

Imagem 04 – Babette prestando seus serviços às irmãs 

 

Fonte: http://www.paulocannizzaro.com.br/post.asp?id=79&t=a-festa-de-babette-um-

cardpio-que-entrou-para-a-histria 

   

http://www.paulocannizzaro.com.br/post.asp?id=79&t=a-festa-de-babette-um-cardpio-que-entrou-para-a-histria
http://www.paulocannizzaro.com.br/post.asp?id=79&t=a-festa-de-babette-um-cardpio-que-entrou-para-a-histria
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  Certo dia, Marta e Phillipa resolveram organizar uma simples ceia seguida de 

uma xícara de café, no sentido de comemorar o aniversário de cem anos do falecido 

Pai, juntamente com seus atuantes fieis. Para a surpresa de todos, Babette havia 

recebido uma carta da França a qual comunicava que a mesma teria acertado numa 

loteria cujo jogo se renovava anualmente por um fiel amigo. Com muita insistência, 

ela conseguiu convencer as duas irmãs a oferecer com seu próprio dinheiro um 

jantar para celebrar tal momento. Mas o que as duas nem desconfiavam era que se 

tratava de um autêntico jantar francês: com todo requinte na organização e 

variedades dos pratos. Na realidade, um verdadeiro banquete!                                

  No decorrer dos preparativos, Martina e Phillipa, temendo o jantar, reúnem os 

atuais fieis para fazer o comunicado sobre o evento. Todos ficam assustados, 

parecia tratar-se de bruxaria, e prometem uns aos outros que durante a alimentação 

ninguém falaria nenhuma palavra sobre o paladar. Entre eles, uma declaração nos 

chama a atenção:  

 

A língua, esse pequeno estranho músculo proporcionou grandes feitos ao 
homem. Mas também é a fonte de indomável perversidade e veneno mortal. 
No dia que prestarmos homenagem ao nosso grande mestre, usaremos 
nossa língua para louvar, em gratidão por tudo que ele foi pra nós (AXEL. A 
festa de Babette, 1987).  

 

Outro fiel proclama: “Será como se não tivéssemos o sentido do paladar” 

(IDEM).  

A cena descrita acima é emblemática para ratificarmos os desprezos da 

tradição filosófica e religiosa pelo sentido do Paladar. Como aponta Onfray (1999), a 

tradição idealista e espiritualista carrega uma hierarquização dos sentidos, 

colocando a visão e a audição em patamares privilegiados. Já que estes possuem o 

benefício da mediação; lidam com os sons e com as imagens; ambos têm um pouco 

comprometimento com a matéria. Já o gosto coloca o corpo em evidência: 

“mastigação, deglutição, digestão, excreção, ele é excessivo ao mostrar o quanto o 

homem é matéria” (p. 85).  

Na trama, os personagens tentariam ludibriar o sentido do Paladar fazendo 

orações em voz alta, traduzindo assim, um ato de renúncia e fidelidade ao espírito. É 

interessante frisar também a figura de Babette que fazia alusão a uma bruxa pelos 

fieis, pelo fato de que os ingredientes usados para compor o autêntico jantar francês 

eram repudiados; haja vista que revelam a variedade de sabores propícios ao 
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excesso, culminando no tão temido pecado da gula. A “Imagem 05” demonstra a 

diversidade dos ingredientes.  

 

Imagem 05 – Ingredientes do banquete de Babette 

 

Fonte: http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/gabriel-axel-1918-2014/292411 

 

Dentre todos os ingredientes, a cabeça de boi e a galinha já seriam 

suficientes para causar estranheza e desconfiança daqueles fieis; já que se 

alimentavam apenas pela sobrevivência, e não havia alimentação com sabores 

variados, muito menos, que fosse capaz de incitar o paladar. De acordo Onfray 

(1990), uma das máximas judaico-cristã está estabelecida pela prática do comer, 

sendo este um imperativo da sobrevivência e não do prazer. Tudo aquilo que esteja 

além da necessidade física é originado do mal. Portanto, é preciso que se coma 

para viver e não que se viva para comer. 

É chegado o grande momento em que os fieis irão celebrar o centenário do 

seu Mestre – o Pastor, cujo espírito estará presente diante de todos, segundo a 

crença religiosa dos que fazem parte daquela seita. Portanto, tentarão honrar com 

os juramentos feitos, previamente. A cena se passa na casa das duas irmãs. 

Babette, juntamente com seu ajudante, prepara a mesa para logo receber os 

convidados. Percebamos, na “Imagem 06”, o cuidado com a toalha branca, sendo 

passada a ferro para que componha o banquete à luz de um autêntico jantar 

francês.  

http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/gabriel-axel-1918-2014/292411
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Imagem 06 – Cuidados com a toalha da mesa 

 

Fonte: http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette 

 

A mesa já se encontra posta e Babette dá os retoques finais para que tudo 

saísse como havia planejado. A “Imagem 07” expressa um pouco as fisionomias de 

espanto das duas irmãs. 

 

        Imagem 07 – Babette na organização da mesa, no fundo às irmãs observando-a 

 

Fonte: http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette 

 

Prestemos atenção aos detalhes da mesa, o cuidado impecável: na 

disposição dos pratos, das taças e talheres, na iluminação com as velas; na toalha 

branca de renda. Era uma verdadeira estimulação dos cinco sentidos. A começar 

pela visão, com todo esse cuidado na organização dos preparativos. A figura de 

Babette nos remete ao filósofo Marinetti, referenciado por Michel Onfray (1990) em 

todo o capítulo VII de seu livro “O Ventre dos Filósofos: Crítica da razão dietética”.  

Na modernidade, Marinetti revolucionou a gastronomia tornando-a 

instrumento de um total desejo de mudança. Desejava que todos tivessem a 

http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette
http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette


74 

 

impressão de comer obras de arte. Para tal, o ritual alimentar foi codificado por ele. 

Como evidencia Onfray (1990): 

 

Segundo ele, uma refeição exige harmonia entre os diversos elementos da 
mesa – cristais, louça, decoração, talheres –, sabores e cores das comidas, 
suas formas e lógica de aparição. Todos os sentidos eram estimulados a 
desempenhar papel ativo. A arte combinatória tinha a função de preparar e 
provocar o desejo de ingestão (p. 108).  

 

O olhar é privilegiado pela arte culinária de Marinetti. Primeiramente, as 

pessoas são agraciadas pelas apresentações organizadas de pratos e podem optar 

pelos que vão ser comidos. Portanto, para que incite o desejo de comer, as cores e 

as harmonias devem ser bem cuidadas. Já o tato, um tanto esquecido no ato de 

comer, também é contemplado por uma encenação: esquecem-se dos garfos e das 

facas; as mãos voltam a serem instrumentos de um prazer inaugurado. O tato serve 

então, para apreciar a temperatura da comida, distinguir as consistências. Além do 

mais, são criadas plaquetas cobertas com diversos materiais ou tecidos usados para 

exercitar este sentido: linho, cetim, lixa, lã, seda. O olfato também é estimulado 

através de aromas naturais dos pratos, obviamente, mas também com o uso de 

essências ambientais capazes de ajudar a degustação, sendo um princípio de base. 

Do mesmo modo, a audição é apurada a partir de músicas associadas aos eflúvios. 

Todavia, a fim de não perturbar os sentidos, as difusões musicais serão feitas de 

preferência entre os serviços. Assim, a língua e o paladar serão poupados dos 

obstáculos sinestésicos por demais complexos. Com o intuito de exterminar os 

ruídos dispensáveis, Marinetti suprime as conversas à mesa. Tudo deve ser feito 

para contemplar as sensações. Por fim, a estimulação do paladar se dará por meio 

dos vários e diferentes sabores a serem provados em pouco tempo (IDEM).  

Voltemos à “Festa de Babette”. É chegado o grande momento: o autêntico 

jantar francês. A cena se passa na casa das irmãs. Os fieis vão chegando e logo se 

põem a cantar as músicas em louvor ao falecido Pastor. Por último, chegam o 

general – vindo da França – e sua tia que também era uma das fieis. A comida 

passa a ser servida e um dos convidados já lança o imperativo:  

 

Lembrem-se, perdemos o sentido do paladar. Oremos com as palavras do 
Senhor Pastor. Que o pão nutra meu corpo. Que meu corpo seja escravo de 
minha alma. Que minha alma cresça para servir a Deus eternamente. 
Amém (Axel, A Festa de Babette, 1987).  
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É interessante atentarmos para as declarações que ratificam o lugar do corpo, 

ou melhor, sua camuflagem nos ensinamentos religiosos. O pão simboliza o corpo 

de cristo repartido pelos cristãos na santa ceia. Além desse simbolismo, ele 

representa uma quantidade suficiente para as necessidades da sobrevivência. A 

segunda declaração traduz uma compreensão de corpo separado da alma, sendo 

esta posta em um patamar privilegiado que precisa ser protegida da matéria. 

Perante o Banquete de Babette, todos começam a comer... Um fiel declara: 

“Nenhuma palavra sobre a comida”. A outra repete: “Nenhuma palavra”. Outro 

continua: “Como nas bodas de Canaã, a comida não tem importância”. Mais uma 

voz ressoava: “Nem pensaremos nela” (AXEL. A festa de Babette, 1987). “A 

Imagem 08” mostra esse momento inicial: estejamos atentos às expressões dos 

fieis, o ar de preocupação está presente nesse espaço. 

 

Imagem 08 – Momento inicial do banquete de Babette 

 

Fonte: http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html 

 

É importante ressaltarmos a figura do General francês. Este vivia em sua 

Guarnição na França, e já estava bastante familiarizado com aquele autêntico jantar. 

Foi convidado pela tia a participar deste evento, mas não carrega em sua educação 

o cunho religioso do qual fazia parte todos os demais convidados.  

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html
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Ao passo que Babette ia preparando os pratos, seu ajudante ia servindo a 

variedade de sabores a todo instante. Quando chegava à mesa, o General ia a todo 

tempo tecendo comentários sobre cada prato; enquanto os fieis, assustados, iam se 

esquivando e relembrando as pregações do Pastor. Uma das falas dele refere-se à 

bebida: “Incrível, um amontillado! E o melhor amontillado que eu já provei na vida” 

(Axel, A Festa de Babette, 1987). A “Imagem 09” representa esta cena: Babette nos 

preparativos; o amontillado – exaltado – e a mesa, na qual o olhar dos fieis é fixado 

à figura do General, o qual se destaca pelo figurino e pela expressão de satisfação 

com a comida e a bebida.    

 

Imagem 09 – Fieis atentos ao General; Babette nos preparativos, e o amontillado 

 

Fonte: http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette 

 

Nesse cenário, é interessante frisarmos a variedade de sabores que Babette 

proporcionou aos convidados, com a intenção de que todos se entregassem aos 

prazeres do Paladar, haja vista que naquele remoto lugar, as pessoas se 

alimentavam apenas para satisfazer as necessidades físicas. O cardápio do 

banquete englobava diversas receitas, como a sopa de tartaruga; bliniscom caviar e 

creme de leite; codorna recheada com foie gras e trufas negras dentro da massa 

http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette
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folhada; salada de endívias; queijos frutas e o Savarin ao rum. A beleza dos seus 

pratos – exibida na “Imagem 10” – e a própria mesa, como já afirmamos 

anteriormente, já incitavam o sentido da visão.  

 

Imagem 10 – Pratos constituintes do cardápio do Banquete de Babette 

 

Fonte: http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html 

   

  Uma cena nos chama atenção: Babette serve champanhe e pede para que 

seu ajudante coloque uma taça para cada um, como ilustra a “Imagem 11”. 

 

Imagem 11 – Babette pedindo ao seu ajudante que sirva champanhe aos convidados 

 

Fonte: http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette 

Quando a bebida é colocada nas taças, uma fiel comenta: “deve ser algum 

tipo de limonada” (Axel, A Festa de Babette, 1987). Já podemos observar certa 

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html
http://cinema10.com.br/filme/a-festa-de-babette


78 

 

entrega em relação ao momento; passando despercebidos a renúncia e os 

juramentos feitos, inicialmente. O sentido do paladar começa, então, a ser 

contemplado.  

Nesse momento, convocamos mais uma vez nosso filósofo Michel Onfray 

para compor nossas discussões. No seu livro “A RAZÃO GULOSA: Filosofia do 

Gosto” (1999b) ele disserta, logo no capítulo I, sobre o champanhe como metáfora 

da existência, o que nos impulsiona a refletir sobre nossa própria vida. Questiona os 

motivos pelos quais o champanhe é uma exceção entre os vinhos. Posteriormente, 

lança suas respostas: 

 

Certamente porque tem todas as qualidades dos outros vinhos sem ter 
deles um único defeito. Ele é fino, sutil, singular, poderoso, aromático, leve; 
permite o contentamento, a festa, a alegria, a leve embriaguez. Não se 
conhecem bebedeiras por ele provocadas e que trouxessem a vulgaridade, 
a grosseria, o predomínio do pior. Nem insípido, nem pesado, nem burguês, 
nem povo, porque aristocrático, ele pode ser bebido com todos os pratos, e 
os próprios molhos que podemos fazer com sua ajuda não são espessos 
nem pastosos: sua presença metamorfoseia a preparação, insuflando-lhe 
uma eterna dose de leveza. Pois as bolhas são a pedra filosofal da mesa. 
Nelas residem o estilo desse vinho, sua identidade (Onfray, 1999b, p. 21 – 
22). 

 

Além disso, gosta do céu, ao passo que os demais vinhos gostam da terra; 

faz do gás um aliado pela sua leveza; é mais cúmplice do tempo que do espaço, 

pois o solo não é o seu lugar predileto. O champanhe é antes de tudo uma estranha 

poesia das bolhas efêmeras, leves, livres. Na época barroca, os pintores 

expressaram em algumas telas o Homo bulla, ou seja, o homem pode ser 

considerado uma bolha, nada mais do que bolhas. “No registro das vaidades, elas 

acompanham o que designa o efêmero, o passageiro, o fugaz imposto pela morte: 

uma flor que vai murchar, uma fumaça que não durará, (...)” (Onfray, 1999b, p. 22). 

No nosso entendimento, Onfray (1999b) referencia as bolhas fazendo alusão 

à existência restrita a essa vida: passageira, democrática; marcada pelo tempo 

determinado com início – o nascimento – e com o fim – a morte. Sendo assim, uma 

passagem que vai de encontro à fé religiosa cuja crença se estende ao tempo da 

eternidade, da reatualização.  

Onfray (1999b) vai além e afirma que “a bolha representa o isolamento em 

seu meio, a perfeição, a autonomia, (...). Ela é um mundo em si num mundo próprio. 

Seu movimento é a prova da submissão à necessidade filosófica” (p. 22).   
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Podemos perceber, portanto, a bolha como nosso mundo vivido, nossa 

existência limitada ao tempo, dentro do espaço do mundo. Pois, assim como as 

bolhas de champanhe, somos vistos e desaparecidos. “A efervescência é o análogo 

da existência” (Onfray, 1999b, p. 23). Quando Onfray atenta para a necessidade 

filosófica se refere justamente à reflexão do mundo a partir de nossa própria 

existência. Eis, pois, a tarefa da própria Filosofia: incitar a reflexão! 

Após abordarmos as interpretações acerca do champanhe, retornemos ao 

banquete de Babette. As comidas continuavam sendo postas à mesa, e cada prato 

que chegava, todos olhavam assustados para o General que saboreava toda a 

comida. Mas logo ele começa a narrar uma história de amor de um homem por uma 

chefe de cozinha do famoso Café Anglais, considerada a melhor cozinheira da sua 

época. Todos passaram a ouvi-lo mais atenciosos e sensíveis ao seu discurso. Ele 

declara: “O que estamos comendo agora, não é nada mais nada menos que Caille 

en Sarcophage. Mas isto é Caille en Sarcophage!” (Axel, A Festa de Babette, 1987).  

Todos continuam comendo e a fisionomia – dos fieis participantes do jantar – 

parece denunciar o prazer do paladar. Na pretensão de camuflar o sentido do 

paladar, uma das fieis comenta: “O homem não só se absterá, mas também rejeitará 

qualquer pensamento de comida e bebida. Só, então, poderá comer e beber no 

devido espírito” (Axel, A Festa de Babette, 1987). Por mais que os convidados 

tentassem ludibriar algum dos cinco sentidos, o corpo logo os trai, denunciando suas 

potencialidades. 

Num certo momento, chegam frutas à mesa, e o General diz bravamente: (...) 

“E a retidão e a felicidade devem se beijar mutuamente” (Axel, A Festa de Babette, 

1987). A “Imagem 12” nos dá uma noção desse momento. 
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Imagem 12 – General sendo servido com frutas 

 

Fonte: http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html 

 

  O jantar termina e todos vão à sala de estar. Ainda são servidos de um fino 

champanhe. Nesse momento, já percebemos que todos já haviam se entregado aos 

prazeres do paladar, pois as promessas anteriores de limitar a voz para fazer 

orações foram quebradas. Além do mais, as fisionomias de satisfação denunciavam 

a entrega do corpo aos seus próprios sentidos. Os fieis encontravam-se, pois, num 

estado de grande deleite e partilhando de uma felicidade coletiva a qual se 

expressava tão somente na vitória das renúncias. Era a primeira vez que os 

habitantes daquele simples Vilarejo, convictos de suas crenças religiosas, 

desfrutavam de um prazer carnal.  

O banquete, enfim, termina. No final, quando todos partiram, as irmãs foram 

agradecer a Babette, tecendo elogios sobre o jantar. Ela aproveita e declara que já 

havia sido uma grande chefe no famoso Cafe Anglais, e declara: “Eu podia fazê-los 

felizes quando dava o melhor de mim mesma” (Axel, A Festa de Babette, 1987). 

Phillipa, uma das irmãs, retruca: “Mas isto não é o fim, Babette. Tenho certeza que 

não. No paraíso, você será a grande artista que Deus pensou que seria. Como 

encantará os anjos!” (IDEM).  

Essas últimas falas nos conduzem a algumas reflexões relevantes. Podemos 

visualizar a figura de Babette como uma verdadeira artista com sua arte culinária. 

Sua fala nos permite compreendermos a felicidade a partir do prazer; neste caso, 

proporcionado pelas delícias da comida. Já a fala de Phillipa nos mostra suas 

convicções religiosas concernentes a Deus, à vida eterna no Paraíso e à figura do 

anjo.  

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/04/festa-de-babette.html
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É interessante observarmos que mesmo tendo experimentado e se entregado 

ao prazer do paladar, uma das fieis demonstra que ainda assim, suas convicções 

religiosas permanecem vivas ao evidenciar sua crença nos anjos e no Paraíso. 

Nesse sentido, Onfray (1999a) atenta para o fato de que não podermos converter 

um partidário do ideal ascético. Todavia, somos capazes de desestabiliza-lo. A figura 

de Babette representa a desestabilização dessas crenças: antes ela era repudiada 

como bruxa, e agora apreciada como artista; o que a faz merecer o Paraíso, já que 

proporciona felicidade com sua arte culinária.  

A apreciação do filme nos permitiu ver sob outra óptica o tema do corpo, por 

ora abordado no contexto do ideal ascético. A trama representa uma sociedade 

sacralizada, engendrada por uma moral que possui plenos poderes de determinar as 

atitudes das pessoas, assim como, de limitar as expressões das potencialidades do 

corpo através da renúncia dos prazeres carnais. Neste caso, especificamente, do 

sentido do paladar estimulado por uma alimentação extremamente diversificada e 

saborosa, incluindo o vinho – bebida alcoólica que pode causar a embriaguez.   

Nessas circunstâncias, visualizamos uma oportunidade para convocarmos os 

deuses da mitologia grega – Apolo e Dionisio – para compor nossas discussões, 

assim como fez Michel Onfray em seus escritos. No filme, de um lado, há os fieis 

que mascaram a realidade através da ordem, da comunhão e da harmonia. 

Portanto, podemos compará-los à imagem de Apolo cujas características são afins. 

Já no outro extremo, encontra-se Babette – personagem que perturba aqueles 

corpos contidos, ao oferecer o banquete permeado de vinho e de pratos 

diversificados, que vão incitar o desejo de todos. Portanto, ela representa a festa, a 

desordem, a realidade; simbolizadas da mesma forma pela figura de Dionísio.   

Ainda hoje podemos observar o forte contraste representado por essas duas 

figuras místicas. Estas são emblemáticas para ilustrarmos a realidade do mundo: de 

um lado, Apolo é representado pela moral cristã que dita o modo do bem viver, 

camuflando a realidade e contendo a entropia causada pelas potencialidades do 

corpo, da matéria que ora se torna escrava da alma, sobretudo, pelo seu papel 

dispensável na vida eterna. Do outro lado, a dura realidade caracterizada pelos 

desequilíbrios que acometem todo mal da humanidade: o próprio Dionísio.  

Como nos mostra Onfray (1999a): 
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“Encontraremos muitos corpos atormentados por Dionísio, arrebatados por 
uma embriaguez imanente e tentando, durante toda a sua vida, reduzir 
Dioníso às formas e à harmonia permitidas por Apolo, o deus das 
máscaras” (p. 96).  

 

É nessa perspectiva que a Religião atua, ao supor que o corpo é escravo da 

alma, tendo que escapar de seus próprios poderes para salvá-lo da perversidade 

deste mundo. A partir daí, as pessoas passam suas vidas tentando se livrar do peso 

da culpa causada pelos pecados da carne. Ao passo que o corpo grita com seus 

desejos, os quais perturbam a consciência do homem religioso. 

Se olharmos atentamente para nossa sociedade, logo constatamos resquícios 

da moral cristã que ancora nosso modo de viver. Mesmo que muitos discursos 

retratem a liberdade do corpo, em que reina a democracia. Vivemos numa 

sociedade – considerada democrática – que defende a atuação dos nossos direitos 

e deveres, almejando mudanças e progressos na trágica realidade da vida. Por outro 

lado, a teocracia tenta manter a imobilidade do tempo sagrado, pregando a 

felicidade plena, num além-mundo chamado “Paraíso”. Estamos diante de um 

paradoxo sem limites, visto que na cidade dos homens, o governo de Deus estará 

sempre batendo nossa porta, ou pelo menos a do nosso vizinho. Estamos 

contaminados pela ideia de mudança proveniente da democracia, mas, ao mesmo 

tempo, somos agraciados com o conformismo da religião.  

  Nas palavras de Onfray (2009): 

 

A democracia vive de movimentos, de mudanças, de ajustes contratuais, de 
tempos fluidos, de dinâmicas permanentes, de jogos dialéticos. Ela se cria, 
vive, se transforma, se constrói em face de um querer resultante de forças 
vivas. Recorre ao uso da razão, ao diálogo das partes participantes, ao agir 
comunicacional, à diplomacia assim como à negociação. A teocracia 
funciona ao contrário: nasce, vive e usufrui da imobilidade, da morte e do 
irracional. A teocracia é a inimiga mais temível da democracia (p. 176). 

 

  Portanto, não há como negar a influência dos preceitos religiosos na nossa 

sociedade ocidental, notadamente no que diz respeito ao corpo. Por mais que 

existam aquelas pessoas que não acreditem na religião, temos que reconhecer que 

a herança é muito forte, e influencia diretamente diversas áreas do conhecimento, 

assim como, a educação de modo geral.  

  De acordo com Onfray (2009): 
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A carne ocidental é cristã. (...). O corpo que habitamos, o esquema corporal 
platônico-cristão que herdamos, a simbólica dos órgãos e suas funções 
hierarquizadas – a nobreza do coração e do cérebro, a trivialidade das 
vísceras e do sexo, neurocirurgião contra proctologista...–, a espiritualização 
e a desmaterialização da alma, a articulação de uma matéria pecaminosa e 
de um espírito luminoso, a conotação ontológica dessas duas instâncias 
artificialmente opostas, as forças perturbadoras de uma economia libidinal 
moralmente apreendida, tudo isso estrutura o corpo a partir de dois mil anos 
de discursos cristãos: a anatomia, a medicina, a fisiologia, decerto, mas 
igualmente a filosofia, a teologia, a estética contribuem para a escultura 
cristã da carne (Onfray, 2009, p. 35). 

 

Nesse cenário, incluímos a ética da bioética que também continua sendo 

fundamentalmente judeo-cristã. Com a ressalva da legalização da contracepção 

artificial e do aborto que juntos vislumbram um avanço em direção de um corpo pós-

cristão – que nosso filósofo chamou de corpo Faustino; a medicina ocidental atua 

considerando, atentamente, as exortações da Igreja (IDEM). 

Desse modo, Onfray (2009) persiste na sua argumentação afirmando que o 

pensamento laico é cristão imanente, e não um pensamento descristianizado. 

Mesmo com uma linguagem racional, a quintessência da ética judeo-cristã persiste. 

“Deus deixa o céu para descer à terra. Ele não morre, (...), é adaptado ao terreno da 

pura imanência. Jesus continua sendo o herói das duas visões de mundo, pede-se 

apenas que ele ponha de lado sua auréola, que evite o sinal ostensivo” (p. 187). 

Para evidenciarmos tal imperativo, basta observarmos os discursos e 

comportamentos de alguém que não possui fé cristã, ou é indiferente aos 

ensinamentos religiosos. Em algum momento, certamente, esse indivíduo estará 

contemplando alguma data religiosamente festiva, ou até mesmo, pronunciará o 

nome de Deus. Um caso típico refere-se ao ano novo: muitas vezes, as pessoas 

mesmo longe dos objetivos cristãos, têm o sentimento de renovação, de 

reatualização, através de novos planos e novas metas. No fundo, são expressões 

típicas de sentimentos religiosos. Segundo Onfray (2009): 

 

Daí a definição relativista da laicidade: enquanto a episteme continua sendo 
judeo-cristã, fazemos como se a religião não impregnasse, não embebesse 
as consciências, os corpos e as almas. Falamos, pensamos, agimos, 
sonhamos, imaginamos, comemos, sofremos, dormimos, concebemos como 
judeo-cristãos, construídos por dois mil anos de formatação do monoteísmo 
bíblico. Então, a laicidade luta para permitir que cada um pense o que quer, 
que acredite em seus deuses, contanto que não o demonstre publicamente. 
Mas publicamente a religião laicizada de Cristo comanda o baile (p. 187). 
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Até aqui, acreditamos que já dispomos de pistas para vislumbrarmos o corpo 

configurado pelo ideal ascético, apresentado pelo pensamento de Michel Onfray. 

Como já foi dito, a religião tem uma forte aversão ao mundo real e à matéria – já 

detalhamos todos os seus repúdios. Ao desprezar este mundo em nome da vida 

eterna, deparamo-nos com o Paraíso, e tão logo, com os anjos – lindos, puros, 

iluminados, desprovidos de sexo – e, portanto, dos instintos que atrapalham a 

sabedoria religiosa. Estes são, pois, os modelos de corpos contemplados pelo ideal 

do bom cristão. Conforme Onfray (2009):  

   

Esse mundo fora do mundo produz duas criaturas fantasiosas: o Anjo e o 
Paraíso. O primeiro funciona como protótipo do anti-homem, e segundo, 
como antimundo. Motivo para pedir aos humanos que detestem sua 
condição e desprezem seu real para aspirar a outra essência, depois a 
outra existência. A asa do Anjo significa o contrário do razoamento dos 
homens na terra; a geografia do Paraíso testemunha uma definitiva atopia, 
uma eterna utopia e uma ucronia congênita (p. 80).  

 

O anjo simboliza um corpo puro, iluminado, assexuado, leve, e, sobretudo, 

imaterial. É respeitado e muito apreciado já nesta vida, pelo seu papel de proteção 

através de sua luz divina. São dotados de asas que representam sua capacidade de 

subir aos céus e de se afastar de tudo que diz respeito à matéria. Como discorre 

Onfray (2009): 

 

Puros espíritos compostos de luz – o que, com toda a lógica, não impede as 
penas e as asas, certamente espirituais e luminosas... –, os anjos merecem 
nossa atenção, pois são desprovidos de sexo. Nem homens nem mulheres, 
andróginos, infantis mesmo, ignoram a condição sexuada: sem desejo, sem 
libido; aves beatas, não conhecem a fome nem a sede, mesmo assim 
alimentam-se de maná – a ambrosia dos deuses pagãos –, porém, é claro, 
não defecam; pássaros alegres, ignoram a corrupção, a decadência e a 
morte (p. 81). 

 

Nesse momento, precisamos elucidar a questão do corpo à luz do ideal 

ascético. Já conseguimos identificar a figura do anjo como padrão original de 

homem, ou melhor, de anti-homem. Mas constatamos a incompatibilidade desse 

modelo com a matéria humana, que habita o mundo de hoje. Portanto, o anjo 

simboliza o corpo sonhado, por ora, idealizado, já que ainda não alcançamos à era 

do além-mundo. 

Em geral, é bem verdade que o corpo é o grande ausente, o grande 

desprezado da tradição filosófica; fato constatado no Oriente e Ocidente com as 
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mesmas reprovações. Ora, se o corpo sonhado remete ao anjo, hermafrodita, 

andrógino, mutante, ectoplasma, como amar o único corpo que existe feito de carne 

e osso? Portanto, todo o ódio atribuído ao corpo, nessas condições, é 

compreensível (Onfray, 1999a). Estranho seria idealizar um determinado modelo e 

amar o outro, o inimigo, o avesso. 

Dada a condição de sonho perante o modelo do anjo, agora nos resta a tarefa 

de vislumbrarmos a configuração do corpo real para o ideal ascético. Já anunciamos 

que seria um corpo contido em seus desejos; que despreze os sentidos do paladar, 

do tato e do olfato, valorizando assim, os demais sentidos – a visão e audição. Um 

corpo que seja coberto para não incitar o desejo, enfim, que seja literalmente 

escravo da alma. 

Onfray (1999a) argumenta sobre a impossibilidade dessa ideia de corpo. Um 

corpo impossível que escapasse às leis da natureza, à entropia, à morte e a todas 

as lógicas de desgaste da evidência e do espetáculo da existência. E, entre as 

escatologias corporais, a dos cristãos, certamente não é a menos esquisita: 

 

A ressurreição da carne e os reencontros dos eleitos com um corpo glorioso 
colocou muitos problemas. Espera-se que esses corpos sejam dotados de 
ouvidos, caso contrário, como ouvir as trombetas do juízo final que chamam 
a deixar a mortalha por novas vestes de luz? A essência desse corpo 
glorioso consiste em uma forma que conheceria a supressão das misérias e 
doenças que afligem a vida presente. Impassibilidade, sutileza, agilidade, 
clareza: todas as qualidades que são suas ele deve à visão beatífica feita 
de Deus ou à ação especial da divindade. O corpo glorioso é, portanto, uma 
antimatéria, uma carne desencarnada, uma contradição dos termos (p. 
106). 

 

Já que não podemos escapar à realidade de um corpo vivo, de carne e osso, 

pura matéria no mundo, o ideal ascético configura-o a partir de suas convenções. O 

Corpo glorioso é um corpo que usa todas as potencialidades contra si mesmo, já 

que luta contra suas próprias vontades, contra seus desejos; foge, sobretudo, dos 

prazeres da carne que desassossega os cristãos. Um corpo que vê e ouve a Palavra 

de Deus; mas não escuta os gritos desesperados provindos de si mesmo, 

implorando por um mínimo de prazer que seja. Um corpo que não cheira, não toca, 

não sente os sabores da vida. Eis o vilão da sua própria história: o corpo!  

A Religião influencia fortemente a propagação e a manutenção dos 

mandamentos através dos sermões e das pregações evangélicas. No mundo no 

qual nos encontramos – perverso e permeado de tentações – os monoteísmos têm 
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pressa de conter as potencialidades do corpo, as quais são tantas que talvez não 

tenhamos tempo suficiente para descortiná-las.  

 

O Ideal de Corpo na Educação Física 

 

 Como vimos, a filosofia de Michel Onfray recai sobre os desígnios do 

ascetismo, a partir do qual configuramos seu ideal de corpo: o corpo glorioso. Este, 

dotado de uma moral cristã – antiga e conservadora –, é submetido ao autocontrole 

dos impulsos necessário à luta contra os prazeres carnais. Até então, 

compreendemos os valores morais propagados pela religião, e certamente nos 

demos conta da herança cristã que permeia nossos atos, como bem enfatizou nosso 

filósofo. Posto isto, passamos a refletir sobre o ideal de corpo propagado pela área 

da Educação Física, traçando possíveis aproximações com o contexto em que se 

desenvolve o ideal ascético. 

 Destarte, a configuração do corpo glorioso nos impulsionou a pensar acerca 

da Educação Física, cuja intervenção se dá, indubitavelmente, sobre os corpos. 

Parece-nos consensual que exista um ideal de corpo o qual acomete nosso modo de 

ser e estar no mundo, resultando em sérios riscos para nossa própria existência. Tal 

fator tem mobilizado muitos estudos que abarcam valores estéticos e morais 

indissociáveis de tal intervenção corporal.  

Nesse cenário, dispomo-nos a refletir sobre o ideal de corpo presente na 

nossa área, e como se dá seu processo de intervenção sobre tal. Para tanto, 

buscamos fundamentação nos estudos desenvolvidos por Hugo Lovisolo (1997) a 

partir de seu célebre livro “Estética, Esporte e Educação Física”. 

Em primeira instância, recorremos à historicidade da referida área para 

compreendermos o processo de sua intervenção. Lembremos que, em sua origem, a 

Educação Física teve sua existência pautada em suas funções relativas ao 

desenvolvimento e fortalecimento físico e moral dos indivíduos. Nesse contexto, 

“ginástica e esporte foram vislumbrados como atividades que podiam colaborar com 

a formação dos corpos e do caráter a serviço da saúde, da produtividade, do 

nacionalismo, da felicidade e moralidade, entre outros valores” (LOVISOLO, 1997, p. 

7). A partir daí, surgem especialistas que passam a lançar propostas de intervenção, 

concernentes ao regime alimentar e de sono, às atividades corporais, às roupas, aos 
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cosméticos, ao sexo, e a tantas outras esferas de atividades, geralmente 

fundamentadas em conhecimentos científicos (IDEM). 

Nesse sentido, a Educação Física, por bastante tempo, esteve situada tanto a 

favor da formação moral e da ordem social, quanto da aptidão corporal. De acordo 

com Lovisolo (1997), o excesso de gordura que culmina nos desvios corporais de 

peso, tornou-se um inimigo para a sociedade cujo combate se estende a uma forte 

aliança de interesses que abrange “desde o Estado, as companhias seguradoras, a 

indústria, os profissionais da área da saúde, até, e de modo geral, as diversas 

organizações e profissionais participantes do que poderíamos denominar de 

movimento pela saúde” (p. 11). 

Como bem sabemos, a disseminação de hábitos ditos saudáveis firmou-se 

como emergente para contornar os problemas de saúde pública, sobretudo, da 

obesidade. Portanto, uma dieta equilibrada aliada à prática de exercícios físicos 

tornou-se a receita “infalível” para envelhecer de modo saudável.  

A emergência de novos hábitos alimentares e de atividade corporal, que 

acompanham os discursos propagados através do movimento pela saúde, possuem 

fundamentos de tipo técnico envolvidos por valores estéticos e morais, como afirma 

Lovisolo (1997).  

 

No plano dos valores morais, além do imperativo de manter a saúde, 
conservar e prolongar a vida, os esforços de construção e de manutenção 
de novos hábitos pareceriam vincular-se ao valor moral do autocontrole, 
quer dizer, ao valor da “mente” ou “consciência” ou “superego” em controlar 
os impulsos (pelos alimentos, estimulantes e inatividade) dos “corpos”. Por 
conseguinte, o movimento pela saúde surge, prima facie, como 
conscientizador ou moralizador das relações que os indivíduos mantêm com 
seus corpos (IDEM, p. 13).  

  

Neste momento, já dispomos de pistas para traçarmos aproximações entre os 

valores morais propagados pelo ideal ascético e pelo movimento em nome da 

saúde. Vimos que os preceitos religiosos, a favor da moral cristã, declaram repúdio 

aos excessos alimentares, pelo temido pecado da gula: deve-se ter autocontrole dos 

impulsos na tentativa de comer apenas para suprir as necessidades de 

sobrevivência! Nessa perspectiva, o sentido do paladar é totalmente negligenciado 

nos momentos de refeições.  

O movimento pela saúde compactua dessa rejeição aos excessos, só que 

neste caso, o valor moral do autocontrole incide sobre os objetivos traçados pelo 
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referido movimento: “alongar a vida, estabelecer uma vida saudável e ativa e 

promover uma velhice em atividade” (LOVISOLO, 1997, p. 13). Nessas condições, 

uma falha moral estaria atrelada à falta de cuidados com o corpo, resultando, por 

exemplo, no acúmulo da gordura indesejada.   

Estes objetivos/valores, embora sejam apresentados como auto-evidentes, 

são alvo de uma permanente campanha para inculcá-los nos indivíduos. Existe um 

lado civilizador do movimento pela saúde confirmado por argumentos como: fumar, 

comer demais, não praticar atividade corporal e usar drogas é uma forma mais ou 

menos rápida de suicídio. Logo, os hábitos positivos seriam aqueles que indicam o 

poder de resistência aos prazeres do fumo, do sono, da inatividade e da mesa 

(IDEM).  

Por outro lado, parece-nos que os valores estéticos estão no domínio das 

novas relações com o corpo, como afirma Lovisolo (1997). Em geral, deseja-se a 

primazia do corpo enxuto, permanentemente jovem: formas definidas pela massa 

magra; e consequentemente, despojadas de gordura. No intuito de atingir esses 

padrões, os indivíduos, numa busca desenfreada, submetem-se a muitos sacrifícios 

provenientes de intervenções corporais. Não precisamos ir muito longe, logo nos 

deparamos com as dietas “milagrosas”, os exercícios extenuantes, as cirurgias 

plásticas estéticas, os cosméticos, entre vários outros meios propícios ao alcance 

desse ideal. Lamentavelmente, a existência fica pautada na aparente igualdade dos 

corpos. 

Dentro dessa perspectiva dos padrões corporais, não podemos negar a forte 

influência da mídia: como as revistas, a televisão, a internet, que disseminam e 

intensificam o ideal de corpo propagado pela sociedade vigente. Como subsídio para 

constatarmos tal influência, investigamos a pesquisa de dissertação de Eufrásio 

(2013), cuja realização se deu com uma análise minuciosa do corpo masculino 

propagado pela Revista Men’s Health, no intuito de abordar a relação entre o corpo 

e a estética, compreendida como padrão corporal.  

Segundo Eufrásio (2013), a referida revista se configura como uma mídia que 

divulga normas de condutas para os homens, através de modelações corporais. Em 

seus discursos, ela apresenta um modelo de corpo masculino que traduz o ideal de 

beleza disseminado pela sociedade de consumo. Para tanto, utiliza desde imagens 

que apresentam homens musculosos até frases imperativas, para estimular os 

leitores a obterem o corpo tido como perfeito; logo, são induzidos a modificar seus 
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hábitos alimentares de acordo com a orientação da revista. Nesse contexto, a 

gordura encontra-se associada ao descuido, ao descontrole, à incapacidade para o 

trabalho.  

Dentre as receitas propostas pela Men’s Health, estão os modelos de 

treinamentos físicos, os quais são prescritos por um profissional de Educação Física. 

Sendo assim, o professor acaba compactuando com o modelo de corpo apresentado 

nessa revista, e mais, contribuindo com sua divulgação (IDEM). Infelizmente, ainda 

nos deparamos com uma visão reducionista de corpo apresentada por muitos 

professores dessa área, que o manipula a partir de perspectivas estéticas, também 

limitadas aos ideais de padrão de beleza. 

Estamos diante de um exemplo típico que envolve a ingerência da mídia na 

propagação dos padrões corporais. Muitas vezes, isso acaba interferindo no modo 

como os indivíduos se relacionam com sua imagem corporal, resultando num 

descontentamento que abala a própria existência, ou melhor, a vontade de viver. E 

isso se torna mais drástico ainda quando profissionais (como os da Educação 

Física) coadunam com esse contexto, utilizando conhecimentos técnicos da área, 

sem, no entanto, refletir acerca dos seus fins. Nossa crítica recai sobre o exercício 

dessa profissão sem a devida reflexão das práticas corporais e seus respectivos 

objetivos. 

Todavia, é preciso destacar que essa área tem avançado nas discussões 

sobre o corpo e a beleza. Nesse sentido, apontamos para a pesquisa de monografia 

de Silva (2008) que investiga a relação entre corpo, beleza e Educação Física, a 

partir de questionamentos dirigidos a alunos em fase de conclusão do curso de 

Educação Física.  Ao final do estudo, a autora constatou que alguns destes 

estudantes trazem a concepção de beleza atrelada a uma compreensão de estética 

fundada no ideal clássico de beleza, enquadrada na harmonia das formas corporais; 

nos hábitos de higiene; na assepsia corporal; na saúde; e nos modelos do belo 

valorizados pela nossa sociedade de consumo. Todavia, a maioria percebe a beleza 

a partir das relações culturais entre as experiências vividas com o mundo e com os 

outros corpos; ou seja, uma compreensão que não se reduz aos padrões corporais. 

Dando prosseguimento aos investimentos na pesquisa sobre corpo e beleza, 

Silva (2011) produz sua dissertação a partir da análise dessas concepções na 

produção acadêmica da Educação Física, em nível de Mestrado. De acordo com a 

autora, a produção analisada confirmou que a relação entre corpo e beleza, nos dias 
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atuais, está fortemente marcada por um padrão corporal jovem, com músculos bem 

delineados. Ainda assim, traz o entendimento de que as concepções de beleza são 

determinadas pelos valores e códigos de um grupo social, embora os sujeitos 

possuam diversas possibilidades para o belo, provenientes de suas experiências 

vividas. 

No tocante ao corpo, Silva (2011) afirma que as dissertações analisadas 

carregam uma compreensão do mesmo, reconhecido por sua dimensão biológica e 

cultural, e que as escolhas dos indivíduos são pautadas pelo contexto social, e 

expressam sentidos diferenciados. A partir de então, a beleza é tida como uma ideia 

inacabada, numa dialética entre o sensível e aquele que percebe, tomando a 

subjetividade como fator preponderante para valores judicativos do belo. 

A autora atenta para a necessidade de o profissional de Educação Física se 

contrapor em suas práticas educativas à idealização desse corpo perfeito; mesmo 

estando presente nesse cenário no qual a busca pela beleza esteja em pauta. De 

modo geral, a dada pesquisa demonstrou que a compreensão do corpo e da beleza 

nessa área vem avançando em suas discussões, ao admitir outras concepções 

estéticas do belo.  

Os estudos consultados corroboram com a dura realidade da idealização do 

corpo belo, estipulado pela sociedade de consumo. Nesse cenário, atentam para a 

importância da intervenção dos profissionais da Educação Física no sentido de abrir 

novos horizontes que abarquem as questões estéticas do corpo para além dos 

padrões.  

No âmbito desses valores estéticos, certamente há muitos críticos que julgam 

serem imorais, os esforços desmedidos para atingirem padrões corporais 

esteticamente valorizados; haja vista que os indivíduos estariam abandonando sua 

autonomia para aceitarem imposições feitas pela sociedade consumista. Não 

obstante, esses mesmos críticos se fundamentam em argumentos em favor da 

saúde, pois também consideram tais esforços como uma violência, uma agressão 

contra a saúde do corpo. Outros criticam os meios, como exemplo, a dedicação 

intensa às atividades corporais ou o uso de substâncias químicas ou mecânicas. 

Portanto, não só atacam a vontade de se obterem as silhuetas estéticas, como 

também, combatem os meios, indicando a necessidade de uma moralidade em 

relação aos meios usados para tais fins (LOVISOLO, 1997). 
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Desse modo, a moral passa a ser respaldada a partir de todo o processo 

necessário ao alcance do corpo cultuado pela sociedade de consumo. Segundo 

Lovisolo (1997), deparamo-nos no cotidiano com o entrelaçamento de argumentos 

técnicos, estéticos e morais, nos quais os indivíduos se amparam nos processos de 

construção de seus “eus” e de suas “imagens sociais”. Nesse contexto, o autor lança 

sugestões, dentre as quais muito nos interessa a de que “o argumento estético, 

talvez, tenha preeminência histórica sobre a moral na estratégia de desenvolvimento 

do autocontrole” (p. 15). 

Se por um lado, o ideal ascético tenta coibir os prazeres carnais, como o 

deleite do paladar, através de argumentos divinos; a Educação Física visando o 

mesmo fim, utiliza argumentos estéticos para que os sujeitos consigam manter o 

autocontrole perante as delícias, provenientes da variedade gastronômica que 

aterroriza muitos daqueles que têm dificuldades de se enquadrarem no ideal de 

corpo da sociedade de consumo. 

Nesse sentido, a gastronomia é um ponto crucial para nossas discussões, 

visto ser dotada de um poder de atração que, possivelmente, culmina tanto no 

pecado da gula – como já vimos –, como também, na transgressão dos contornos 

corporais, no contexto da Educação Física. 

De acordo com Lovisolo (1997), “o controle das relações entre os homens e o 

autocontrole são eixos estruturantes da gastronomia. A sociabilidade e a realização 

pessoal (refinamento, crescimento, integração, entre outros objetivos) resultam da 

intervenção gastronômica” (p. 18). Facilmente, constatamos o poder da gastronomia 

no nosso cotidiano: ela tem a capacidade de nos arrebatar como um “passe de 

mágica” para o horizonte do prazer. E isso nos faz vulneráveis perante a variedade 

de sabores que podem nos seduzir. Basta decidirmos entre a entrega e o sacrifício 

da renúncia! Diariamente nos deparamos com uma situação parecida: as pessoas 

relutam em nome do excesso de peso, e outras, pela moral e pelos bons costumes 

da alimentação pela sobrevivência. 

Lovisolo (1997) recorre ao filme “A festa de Babette”, assim como o fizemos 

anteriormente, para retratar o poder da gastronomia. Os fiéis de uma seita religiosa, 

que integram a aldeia onde se passa as cenas do filme, participam do banquete 

oferecido por Babette, e a partir de então: 
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os rostos se iluminam, os modos e maneiras se civilizam, a conversa torna-
se amável e os antagonismos distendem-se, até desaparecer. Na saída do 
jantar, os velhos, agora os convivas, entram na comunhão dos corpos e das 
mentes, felizes e civilizados pelas comidas e bebidas preparadas por uma 
gastronomia incomparável. A moralidade é reinstaurada; a gastronomia “re-
liga” e torna felizes homens e mulheres (p. 17). 

 

 Desse modo, podemos visualizar o poder proporcionado pela gastronomia. 

Imaginemos, no contexto do dado filme, uma aldeia de fieis que nunca houvera 

desfrutado de um prazer carnal; e Babette com sua gastronomia “impecável”, 

desestabiliza os preceitos religiosos e faz com que aquelas pessoas se deleitem aos 

prazeres do paladar.  

Portanto, a gastronomia tem uma estreita ligação com o prazer. Como 

ressalta Lovisolo (1997), “não a qualquer prazer, senão ao prazer do sentido do 

gosto que possui uma função civilizadora”. Sendo assim, Savarin revela que não é 

pelo fator físico que o gosto tem importância, mas, principalmente, através de sua 

história moral que tal sentido adquire a sua importância e glória.  

Nesse cenário, é importante destacar a área da nutrição que tem a difícil 

tarefa de incitar nos sujeitos sua capacidade de autocontrole. No contexto do corpo 

ideal, ela se alia à Educação Física para colaborar com a fuga do excesso de 

gordura, e com a busca pelos músculos definidos. São duas áreas afins que 

coadunam com a idealização de corpo propagada pela indústria de consumo. 

Quando na verdade, poderiam/deveriam intervir no corpo como conscientização e 

culto de si, para que os sujeitos se sintam satisfeitos consigo mesmos, em 

contraposição a essa busca “aterrorizante” pelo corpo que a sociedade insiste em 

“desenhá-lo”.  

Se inserirmos a gastronomia na relação com essas duas áreas, observamos 

“confrontos”. Como relata Lovisolo (1997), “a gastronomia e a nutrição confrontam-

se com a tarefa de construir personalidades capazes de autocontrole”. Ou seja, a 

gastronomia se encarrega, brilhantemente, de desenvolver o gosto, de incitar o 

paladar; e com isso, corremos o risco de nos deleitarmos na comida, contrariando, 

assim, o processo civilizatório que envolve toda uma educação pautada em 

princípios morais. Ademais, também contraria, indubitavelmente, os objetivos 

estéticos que permeiam o ato de se alimentar de muitos indivíduos. 

Por outro lado, a nutrição tem a árdua tarefa de incitar o autocontrole perante 

o poder da gastronomia. Da mesma forma, desemboca no papel da Educação 
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Física, que é totalmente ciente da importância do autocontrole para os fins estéticos 

os quais tornam reféns a si próprios.  

Há diferentes maneiras de perceber o “comer bem”: para os preceitos 

religiosos, resume-se à sobrevivência; para a Educação Física e nutrição, está 

ligado ao autocontrole contra as famosas “guloseimas”; e para a gastronomia, alia-

se ao prazer da variedade do gosto. Eis uma luta constante da espécie humana! 

 A Educação Física, campo pluridisciplinar de nossos investimentos 

epistemológicos, tem o privilégio de ser uma área de caráter pedagógico, cujo poder 

de intervenção sobre os corpos deve ir além da prática forçada com fins estéticos, 

adentrando nas discussões que abarquem o campo da estética. Esta se tornou um 

foco de preocupações que gera muitas variações no modo de agir e pensar a 

intervenção corporal.  

 Nesse sentido, é preciso que dominem, na proposta pedagógica da Educação 

Física, os objetivos de gostar, agradar, seduzir ou encantar, que compõem um 

modelo pedagógico de fundamento estético, como bem colocou Lovisolo (1997). Ou 

seja, é preciso considerar a sensibilidade, os sentimentos, e as emoções no centro 

da cena pedagógica, e incitar discussões que abram horizontes para se pensar, 

sobretudo, o ideal de corpo propagado pelo consumismo. Dessa forma, estaríamos 

contribuindo para formar indivíduos críticos e capazes de constituir seu próprio 

cultivo de si, como cuidados e satisfações individuais, longe dos parâmetros que 

muito nos aterrorizam. 

 Felizmente, tais questões estão distantes de serem sanadas. Outras devem 

surgir para que a dinamicidade do conhecimento continue nos dando o prazer das 

“buscas”. Existe um ideal de corpo enfatizado pela praticidade do conhecimento da 

Educação Física cuja problematização é constante, e necessária sim. Aqui, 

encontramos caminhos que nos fizeram relacionar o ideal de corpo ancorado pelo 

ascetismo com o corpo idealizado pela nossa área.  

 Após incitarmos o confronto com nossas próprias crenças, convidamos o 

leitor a testemunhar um encontro ético com o corpo. O próximo capítulo “CORPO 

LIBERTINO: Por um ideal hedonista...” é destinado à contextualização do corpo 

defendido pela filosofia hedonista de Michel Onfray. 
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Capítulo Três 
 

 

                    Corpo 

Libertino: 
por um ideal 

hedonista... 
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“É preciso viver de modo que nunca tenhamos 

de nos lamentar e querer cada instante como se 

fosse o último, como se fosse repetir-se 

incessantemente. O tempo perdido não se 

recupera, a verdade de um segundo está em sua 

fugacidade. Seu caráter efêmero constitui seu 

valor”. 

 (Michel Onfray) 

 

  Finalmente, chegamos ao clímax da filosofia existencial de Michel Onfray. 

Neste momento, libertemos nosso corpo das amarras religiosas, desviemo-nos de 

seu caminho de renúncia, recusemos viver um futuro incerto! Portanto, ouçamos os 

gritos desesperados de um corpo que sente, que deseja, que sofre, que ama, que 

conhece, enfim, que possui infinitas potencialidades. Digamos um grande “Sim” à 

vida real, ao tempo presente, e aos prazeres.  

  Até aqui, acreditamos que já dispomos de pistas para configurar o corpo a 

partir do pensamento hedonista do nosso filósofo; haja vista que suas críticas se 

apresentam como ponto de partida para suas argumentações. Todavia, há coisas 

que precisam ser ditas e esmiuçadas para que possamos alcançar, por ora, os 

objetivos propostos com o presente estudo. Nesse sentido, algumas questões 

abordadas no capítulo anterior foram retomadas, dessa vez, com o brilho de olhos 

pretensiosamente hedonistas.  

  Como já anunciamos, Michel Onfray deposita suas ideias em seu projeto de 

vida – o Materialismo Hedonista. Para tanto, busca na história da filosofia, 

pensadores que, em época repressiva, foram ousados por defender 

posicionamentos totalmente contraditórios ao ideal ascético. Desse modo, é 

importante que conheçamos personagens emblemáticos na construção do trabalho 

do filósofo. 

 

Os Personagens Emblemáticos do Materialismo Hedonista 

 

  Desde o princípio, falamos do materialismo hedonista defendido pelo nosso 

filósofo Michel Onfray, mas até então, deixamos resguardada a origem de seu 
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fundamento. Sendo assim, primeiramente, apresentamos o surgimento do 

materialismo que se deu a partir dos pré-socráticos: 

 

Especialmente com Leucipo e Demócrito entre os séculos VI e V a.C., 
desenvolvido por Epicuro durante o Helenismo e, posteriormente, por 
Lucrécio, com Da Natureza. Durante o período medieval, foi duramente 
combatido, que através da hegemonia do pensamento cristão, o 
transformou em saber secundário. Foi resgatado pelos libertinos no 
Renascimento

11
, período da civilização europeia que se deu entre 1300 e 

1650. (...). Depois disso, foi revigorado pelos filósofos das Luzes, já no final 
do século XVII, quando teve início o movimento intelectual denominado de 
Iluminismo, que só veio a realizar-se plenamente no século seguinte. (...). 
Tornado revolucionário pelo marxismo e caricaturado pelos ideólogos do 
stalinismo, o materialismo ainda persiste como corrente filosófica a despeito 
do desmantelamento e da derrocada do socialismo soviético (MATA, 2007, 
p. 74).   

   

  Do ponto de vista filosófico, o materialismo traz em seu pensamento, a defesa 

de que a matéria é a substância constituinte de todo ser, coisa ou fenômeno do 

universo. Do mesmo modo, recusa toda concepção dualista dada ao corpo, que o 

coloca a serviço da alma. Nesse sentido, a única realidade posta diz respeito à 

matéria em movimento, cuja riqueza e complexidade são de tal forma, que pode 

constituir desde uma simples pedra até os reinos animal e vegetal; e ainda, ser 

capaz de produzir efeitos como o som, a luz, a emoção e a consciência. Desta 

forma, o materialismo vai de encontro ao idealismo platônico, cujo ponto central é a 

ideia, o pensamento ou o espírito desprendido da matéria (IDEM). 

  Assim como o materialismo, não é de hoje que o hedonismo causa polêmica, 

com seu modo peculiar de encarar a vida real. Como afirma Mata (2007), durante 

vários momentos da história do Ocidente, o hedonismo sempre se manteve 

presente, conseguindo estabelecer rupturas e exercer rebeldias no pensamento 

filosófico, resistindo a calúnias e desqualificações, por defender ideias que se 

contrapõem fortemente ao ideal ascético.  

  Para compor seu projeto hedonista, Michel Onfray resgata da história 

marginal da filosofia, entre outros, dois personagens libertinos, considerados pelo 

mesmo, os grandes emblemas de seu materialismo: o médico-filósofo Julien Onfray 

de La Mettrie (1709-1751) e o Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814) – 

mais conhecido como Marquês de Sade. Por defenderem o materialismo e o 

                                                             
11

 O Renascimento pode ser entendido como a valorização do homem – no sentido do Humanismo – 
e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura 
da Idade Média, o que favoreceu bastante o resgate do materialismo (MATA, 2007). 
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hedonismo numa época totalmente repressiva, foram condenados ao exílio ou à 

prisão. Viveram, pois, no século XVIII – o famoso século das luzes12, no qual 

prevaleceram os filósofos, segundo Onfray (1999a), “devotos do ideal ascético e da 

renúncia, padres que transformaram de acordo com a moda laica os ensinamentos 

do cristianismo” (p. 271).    

  Só para constar a importância dada por Michel Onfray aos seus emblemas; a 

começar por La Mettrie: no livro “A Arte de Ter Prazer – Por um materialismo 

hedonista”, Onfray (1999a) escreve uma abertura intitulada “Elegia para La Mettrie”, 

na qual discorre sobre sua admiração ao mesmo, inclusive cita a coincidência do 

mesmo sobrenome de ambos. Só para citar um pequeno trecho:  

 

Gosto de La Mettrie por seu cinismo, sua insolência e sua ironia. Pelo 
materialismo hedonista que ele desenvolve em pleno período de otimismo 
beato, também. (...). Gosto do pensador que faz em seus textos o elogio da 
volúpia e sabe morrer (...). Gosto do libertino desesperado, consciente da 
tirania da Necessidade, gosto do espírito livre e do ateu radical. Por já ter 
tomado seu nome, em virtude dos acasos patronímicos – de fato, ele se 
chamava Julien Onfray de La Mettrie –, que me seja permitido acrescer meu 
delito roubando-lhe um título: sua art de jouir

13
 é um pequeno texto 

delicioso... (p. 9). 

 

  Portanto, é no dado livro que Onfray anuncia tanto seu gosto por La Mettrie, 

como também, as suas duas figuras emblemáticas. No quarto volume de sua 

coletânea sobre a “contra-história da filosofia” – os ultras das Luzes –, retoma seus 

dois emblemas, resguardando um lugar especial para cada um deles. Um tópico 

destinado a um – La Mettrie e “a Felicidade Temporal”, e ao outro – Sade e “os 

Prazeres da Crueldade”. Vamos conhecê-los um pouco! 

  Apesar de algumas contradições na obra de La Mettrie, constatadas por 

Onfray (2012), catalogamos pistas de sua biografia. A começar pela sua data de 

nascimento: 25 de dezembro de 1709. Porém, o registro de nascimento na sua 

cidade natal consta outra data: La Mettrie nasceu em Saint-Malo, em 19 de 

dezembro de 1709. Tudo indica que o próprio sabia de sua verdadeira data de 

nascimento, mas acabava falsificando-a. Onfray (2012) emite uma suposição: “ter 

                                                             
12

 O Século das Luzes é atravessado, de um extremo a outro, por reminiscências cristãs. Do Ser 

supremo à fraternidade revolucionária, passando pelo ascetismo republicano austero, espartano, os 
ideais de 89 fazem pensar numa pura e simples retomada do pensamento evangélico. Poucos 
autores escapam desse viés (...). Os mais audaciosos deram na descristianização, trabalhando por 
fazer uma tábua rasa propedêutica à ética moderna (ONFRAY, 1999a, p. 277).  
13

 Título do original francês do referido livro de Michel Onfray. 
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nascido no mesmo dia que Cristo, salvador da humanidade, (...), é uma piscadela 

filosófica jocosa bem no gênero do personagem” (p. 96).  

  No ano de 1742, La Mettrie sofre uma síncope, que o fará experimentar 

corporalmente a união entre corpo e alma, como afirma Onfray (2012). Desse 

acontecimento, ou melhor, dessa lição de vida, o filósofo escreverá um Tratado da 

vertigem.  A partir daí, pensamos sobre esses momentos de aflição como sendo 

propulsores de desestabilização, mas ao mesmo tempo, impulsionadores da 

reflexão acerca de nossa existência.  Para Onfray (2012), isso se resume ao hápax 

existencial. Em suas palavras: 

 

Iluminação filosófica: o materialismo, eis a verdade filosófica! Essa certeza 
não está nas páginas de um livro, mas na carne de um corpo que 
experimenta o desfalecimento assim como se sofre de sono, a catalepsia, a 
apoplexia, a letargia e outros estados de consciência modificados: alma e 
corpo, essas duas modalidades de um mesmo ser material, vacilam e 
tombam simultaneamente. Hápax existencial... (p. 99) 

   

  Dentre suas obras, destacamos “O Homem-Máquina” (1983), cuja publicação 

lhe rendeu muitas iras, mas, sobretudo, um sucesso considerável. Em 1748, foi 

nomeado membro da Academia de Ciências. Outro fator interessante diz respeito à 

escrita de La Mettrie em primeira pessoa, a exemplo de Montaigne. Mais uma 

passagem marcante: o filósofo confessa o uso do ópio, descrevendo as sensações 

causadas pelo mesmo, como sendo uma felicidade imediata. Sua morte data de 11 

de novembro, em 1751, depois de deleitar-se aos prazeres do paladar, aos 42 anos 

de vida (IDEM).  

  La Mettrie é um médico cujo início de carreira é marcado pela escrita de 

tratados sobre doenças venéreas. Ao se dedicar à filosofia, mostrava-se mais 

preocupado em pensar a partir da observação e da experimentação, do que em 

elaborar uma teoria no vazio, sem base. Daí a pretensão de um materialismo radical, 

que derrubasse todos os preceitos idealistas. Logo, ele formula um materialismo 

singular ancorado pela ordem jubilosa que privilegia mais o estado de satisfação 

decorrente do gozo, do que o prazer em si. Em La Mettrie, há uma nítida distinção 

entre a volúpia e o prazer, ou seja, ambos não se confundem, como ocorre 

habitualmente. Ele define a devassidão como um excesso de prazer mal saboreado, 

e a volúpia como a principal parte constituinte do prazer. Nessa perspectiva, o gozo 

é uma arte que exige distinção, refinamento e sutileza, ou seja, não se pode 
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simplesmente desencadeá-lo de forma direta; portanto, é preciso moderação para 

alcançá-lo (ONFRAY, 1999a).  

  Em geral, o materialismo hedonista de La Mettrie ao opor-se ao idealismo 

cristão, vai buscar a concretude de seus pensamentos no mundo real tal qual 

aparece diante de todos. E para vivê-lo, é preciso simplesmente viver o momento 

presente, sem lamentar-se do passado, nem ansiar por um futuro incerto. Nas 

palavras de Onfray (1999a): 

 

O materialismo hedonista de La Mettrie supõe uma exacerbação do mundo, 
uma adesão plena e inteira ao que constitui a substância do real. (...). Os 
cinco sentidos tornaram-se os instrumentos da apreensão voluptuosa do 
mundo. O entusiasmo é o motor do júbilo e os devaneios têm virtudes 
metodológicas. (...). Trata-se de investir o presente de um máximo de 
densidade afirmativa, o presente é a única verdade (p. 275). 

 

  De uma maneira mais simples e direta, poderíamos dizer que o materialismo 

hedonista de La Mettrie nos impulsiona a viver o mundo real, tal qual nos aparece. E 

ainda assim, vivê-lo intensamente, como se o presente fosse nossa melhor opção, 

decerto. E como vivê-lo senão pelo corpo cujas potencialidades vêm à tona através 

dos cincos sentidos? Eis o corpo libertino que, é antes de qualquer coisa, uma 

máquina material dotado de vida, assim como, os animais e os vegetais. Segundo 

Onfray (1999a), “na carne, distingue-se um sistema nervoso: é corpo; um influxo: 

ainda é corpo; pensamento: continua sendo corpo. O mundo é apenas uma coleção 

de miríades de modificações incorporadas pela matéria” (p. 273). 

  A noção proposta por La Mettrie de viver cada instante como se fosse o 

último, como meio de valorizar o próprio caráter efêmero da vida, torna-se sua 

própria ética. Suas opiniões lhe renderam desprezo de outros filósofos de sua época 

que se chocavam com suas posições morais, embora não fizessem grandes 

objeções ao seu ateísmo não declarado. Seu posicionamento será resgatado por 

Onfray na confecção de seu projeto ancorado por uma ética hedonista, que visualiza 

em La Mettrie mais um importante representante do grupo da filosofia marginal que 

tanto lhe interessa (MATA, 2007). 

  Após adentrarmos na filosofia hedonista de La Mettrie, voltemos nossa 

atenção ao Marquês de Sade, atentando para os pontos convergentes e divergentes 

entre ambos.  
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  Possivelmente, já tenhamos nos deparado com o vocábulo “sadismo14”, cuja 

referência procede justamente do Marquês, para nomear – indiscriminadamente – 

todo tipo de pornografia e excessos na prática sexual, que denigrem a imagem 

daquele que se contrapõe à moral cristã.  Mas, de fato, poucos conhecem os textos 

de Sade, notadamente, o livro “Os 120 dias de Sodoma”, considerado por Onfray 

(2012) um grande romance fascista. 

  Na opinião de Onfray (1999a), a instituição aprisiona o pensamento do 

Marquês ao registro da pornografia, no intuito de se preservar de uma reflexão 

acerca de sua filosofia. É preciso, pois, compreender o pensamento de Sade através 

de seus textos que trazem à tona os corpos em arquiteturas de júbilo. “Sade é antes 

de tudo um pensador radical que leva às últimas consequências sua meditação 

sobre a Natureza e o lugar do homem nela” (p. 278). 

   Para compreender seu pensamento recorremos a uma breve passagem de 

sua biografia: O Donatien Alphonse François se torna conde, dia 30 de janeiro de 

1767, data que consta a morte do pai, a qual causou um estado de real aflição ao 

mesmo. Embora seja agraciado com tal título, ele conserva o de marquês a vida 

inteira. É importante pontuar um ódio desmedido pela mãe, acrescido de uma 

misoginia radical.  Faz parte de uma família da alta nobreza francesa; teve bons 

estudos ao lado de jesuítas; ocupou importantes posições em termos militares; 

casou-se com uma mulher fácil de ser enganada; histórias de adultério (com a 

cunhada, atrizes, e muitas outras mulheres levianas e profissionais); quatro filhos 

(ONFRAY, 2012).       

  Sua biografia é manchada por crimes sexuais: o marquês aborda suas vítimas 

para coagi-las a várias orgias, bem conhecidas pela polícia que, por sua vez, 

protege os nobres. Na época, somente alguns casos tornam-se públicos. Mesmo 

sendo merecedor de pena de morte, Sade é protegido devido à influência da família 

com o rei. Para pagar por alguns de seus malfeitos, escapa da fogueira, e o que lhe 

ocorre são alguns dias na prisão, seguidos de outros em prisão domiciliar, 

abrandada por visitas. No geral, são muitas fugas para livrar-se do pagamento de 

seus atos. Na tentativa de finalizar a perpétua devassidão do marquês, a família de 

sua mulher obtém seu encarceramento, graças a cartas régias. Portanto, Sade 

                                                             
14 Segundo Onfray (2012), o vocábulo data de 1834, surgindo no dicionário de Boiste após vinte anos 

da morte do marquês. O psiquiatra Krafft-Ebing dá um estatuto médico ao sadismo, em 1891, 
associando-o à “aberração pavorosa da devassidão; sistema monstruoso e antissocial que revolta a 
natureza”. A partir de então, o termo caracteriza todo gozo experimentado no sofrimento infligido. 
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passa trinta anos preso, até sua morte ocorrida em 2 de dezembro de 1814, no 

sanatório de Charenton (IDEM). 

  Para visualizarmos parte da referida biografia, notadamente, os últimos dias 

de vida de Sade no sanatório, recorremos ao filme “Os Contos Proibidos do 

Marquês de Sade”, com direção de Philip Kaufman, e roteiro de Doug Wright, 

lançado em 2000. 

     Como o próprio nome sugere, esse longa-metragem revela os escritos 

eróticos do Marquês – protagonista do filme –, cuja circulação era permanentemente 

proibida por transgredir as convenções sociais, tão avivadas na tumultuada França, 

do século XVIII. No geral, a obra nos proporciona uma reflexão sobre a moral, cujos 

preceitos tentam coibir a liberdade de expressão quando não a convém; neste caso, 

a “vítima” é o Marquês de Sade. Para nossas reflexões, apontamos para as 

principais cenas que envolvem o protagonista, já que faz parte do foco do nosso 

texto. 

  As principais cenas do filme se passam dentro do sanatório de Charenton – 

lugar destinado por Napoleão Bonaparte a Sade, para ser curado de sua suposta 

loucura. O confinamento, pois, representa uma estratégia de poder do imperador 

para eliminar o marquês da sociedade, visto que sua presença era tida como uma 

ameaça à ordem da Pátria, na época vigente.  

  Embora estivesse enclausurado, seu título de “marquês” e sua amizade com 

o diretor do recinto (o Abade Coulmier), fizeram-no desfrutar de algumas regalias, 

dentre as quais, um quarto confortável com instrumentos para sua escrita, como 

mostra a “Imagem 13”.   

 

Imagem 13 – Sade em seu quarto, e no fundo, o Abade. 

 

Fonte: http://kdfrases.com/filme/contos-proibidos-do-marques-de-sade 
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 A menção ao seu título nos fez atentar para duas qualidades de Sade, que 

segundo Onfray (2012), são capazes de se anularem. Em suas palavras: 

 

a nobreza reivindicada, a aristocracia usada como um viático, o sangue 
nobre vivido como sinal de superioridade da raça dos senhores, a defesa 
com unhas e dentes dos valores da feudalidade medieval, a posição 
conservadora ou até reacionária em política (...) e a filosofia de um ateu 
detrator da religião cristã e da moral do ideal ascético, o materialismo 
trágico oferecendo sacrifício ao determinismo radical e fatalista, o metafísico 
sombrio negador do livre-arbítrio, o conceitualizador de uma ontologia 
desesperadamente isolista, o discípulo das Luzes, leitor assumido de La 
Mettrie, entre outros. (p. 278, grifo nosso). 

   

  Em outras palavras, Sade, ao mesmo tempo em que defendia a lógica feudal, 

na qual a Igreja obtinha bastante influência devido ao seu poder de controlar a 

sociedade, através da moral cristã; volta-se contra os preceitos religiosos ao 

defender sua filosofia hedonista.  

  Em relação ao filme, a obra é marcada pela oposição de dois personagens: o 

marquês de Sade e o Abade. Este representa a moral cristã, os preceitos religiosos, 

logo, a cura espiritual destinada aos que se desviam do caminho de Deus. Aquele 

representa o ateísmo, a libertinagem, e tantas outras prerrogativas do hedonismo; 

portanto, uma afronta a todo ideal ascético.  

  Como todo autêntico libertino, Sade configura seu pensamento baseado no 

ateísmo e no materialismo, que segundo Onfray (2012) nada diferem dos mestres 

reconhecidos pelo Marquês. Suas prerrogativas: 

 

Deus? Uma ficção. A religião? Uma invenção para subjugar o povo. A moral 
cristã? Uma construção antinatural. A matéria? A única realidade, imortal 
em seu ser, mortal em seus arranjos. A alma? Uma extensão moral, 
constituída de átomos. O Bem e o mal? Fábulas. Bom e mau? Têm 
parâmetro útil. O conhecimento? Ele se dá por meio dos sentidos. A morte? 
Nada a temer: após o trespasse vem o nada. O corpo? Uma máquina 
atravessada por energia (p. 282-283).  

 

   No sanatório retratado pelo filme, o marquês se ocupava tanto da montagem 

de peças teatrais abertas ao público e apresentadas no próprio recinto, das quais 

tinham como personagens os pacientes; como também, da escrita de romances de 

cunho libertino. O Abade permitia sua atuação por acreditar no caráter terapêutico 

dessas atividades; porém, foi surpreendido pela publicação dos contos proibidos, 

com a ajuda de outra personagem marcante: a bela camareira Madeleine. Ela servia 

de ponte para uma editora bastante interessada pelos manuscritos, os quais tinham 
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larga circulação e chocavam toda a França pelo seu conteúdo considerado 

pornográfico. 

  Só para constar, descrevemos uma passagem de um romance muito 

impactante mostrado no filme, com o título de “Justine Anônimo”, o qual foi lido por 

todos os segmentos da sociedade, inclusive pelo imperador Napoleão Bonaparte: os 

que tinham o privilégio da leitura, liam para os demais, e todos se mostravam 

impactados, mas ao mesmo tempo, ávidos pelo final da história. Vejamos um 

pequeno trecho: 

 

“Nossa história trata de uma ninfa chamada Justine, a mais bela jovem que 
já entrou para um convento, com um corpo tão firme e belo, que parecia um 
pecado entregá-lo a Deus. Numa manhã, o bispo colocou a mão sobre sua 
coxa. – Santo Deus, ela gritou. – Vim confessar meus pecados, não quero 
cometê-los novamente. (...)” (Doug Wright, 2000). 

 

  Imaginemos o impacto que seus escritos causavam, ao atentar contra Deus, e 

portanto, contra os desígnios do ideal ascético. Primeiro, eram lidos por muitos, 

depois eram queimados, por ordem do Estado. Como medida de represália, 

Napoleão Bonaparte envia ao sanatório, o psicoterapeuta tirânico – o Dr. Royer-

Collard para supervisionar o trabalho do Abade. Sua chegada faz com que Sade vá 

perdendo seus prestígios, mas ainda assim, um novo romance acabava vindo à 

tona.  

 As cenas do filme revelam a negligência do marquês com relação à 

educação, ou ainda, ao adestramento do corpo; pois o mesmo desvia a culpa de 

nossos atos para a Natureza. Onfray (2012) aponta para essa questão remetendo a 

uma passagem assinalada por Sade em La Nouvelle Justine: 

 

O que determina um ser em seus gostos mais fundamentais se dá no ventre 
da mãe, independentemente de todo querer humano. Diante disso, a 
educação, a instrução, a cultura, a vontade dos homens nada podem 
posteriormente: o indivíduo para quem o prazer e o sofrimento são 
indissociáveis não tem nenhuma responsabilidade nessa particularidade de 
seu ser. A natureza reina como senhora absoluta... (273). 

 

  Nesse sentido, deparamo-nos com um problema ético no pensamento de 

Sade. Ao colocar a natureza à frente das nossas necessidades, desvia-se a culpa 

pelos nossos atos causadores de danos a outrem. Portanto, em Sade, não existe a 
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preocupação com o outro, nem tampouco, com seus atos. De acordo com Onfray 

(1999a): 

 

O anti-humanismo sadista não é um desejo do filósofo, mas uma 
constatação do que é, pura e simplesmente. Os átomos, a matéria, a 
necessidade, as leis da natureza obrigam à evidência: para além do bem e 
do mal, o real é cruel... O imperativo ético libertino é portanto um negador 
do outro, não porque seja preciso acabar com o outro, mas porque a 
Natureza obriga a essa indiferença impondo o solipsismo

15
. (...). A ética é 

um recurso impotente e, de qualquer modo, infundado: não se pode lutar 
contra a Necessidade (p. 282). 

 

 Nesse contexto de total ausência de ética, Sade cria um conceito denominado 

de isolismo, o qual possibilita uma variação sobre o solipsismo. De acordo com 

Onfray (2012), o termo sugere que a materialidade de um ser demarcado a sua 

corporeidade torna-o um fragmento cego com relação ao todo, sendo, portanto, 

incapaz de estabelecer comunicação com o outro. Dentro dessa lógica, cada um 

vive de acordo com seu destino, sozinho e cego. A verdade de todo ser está na 

expansão da sua força, da sua potência, da sua crueldade. Sendo assim, vivemos 

em guerra contra todos devido ao nosso estado de natureza. 

  Desse modo, o filme traz claramente a persistência de Sade em não atender 

às instruções do sanatório, senão, aos desejos do seu próprio corpo, característica 

do isolismo descrito acima. Ao ser pressionado pelo Dr. Royer-Collad, o Abbade vai 

tentar convencer o marquês de cumprir as regras impostas. Na referida cena, segue 

o diálogo seguinte, a partir da fala de Sade: 

 

- Você me implorou para escrever. Para curar-me, e afastar-me da loucura. 

(Sade). 

- Mas não tem direito de publicá-lo! Pelas costas, sem minha aprovação!? 

(Abade). 

- Você leu mesmo? Ou foi direto às páginas mais picantes? (Sade). 

- O bastante para saber seu teor. (Abade). 

- E? (Sade). 

                                                             
15

 Segundo Abbagnano (1998), este termo refere-se à tese de que só eu existo e de que todos os 

outros entes (homens e coisas) são apenas idéias minhas. É consequência extrema de se acreditar 
que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiência interiores e pessoais, não se 
conseguindo estabelecer em relação direta entre esses estados e o conhecimento objetivo de algo 
além deles. 
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- Nem é realmente um romance! Não passa de uma enciclopédia de 

perversões. Sinceramente, deixa a desejar até como exercício da arte. Os 

personagens são inexpressivos. O diálogo é fútil. Sem mencionar a 

interminável repetição de palavras como: mamilo e pênis. (Abade). 

- Nisso eu exagerei, é verdade. (Sade). 

- Uma perspectiva tão reduzida. Nada além do pior da natureza do homem. 

(Abade). 

- Eu escrevo sobre as grandes e eternas verdades que unem toda a 

humanidade, pelo mundo inteiro. Nós comemos, defecamos, furnicamos, 

matamos e morremos. (Sade). 

- Sim, mas também nos apaixonamos. Construímos cidades, compomos 

sinfonias e perseveramos. Por que não colocar isso também em seus livros? 

(Abade) 

- É ficção, não um tratado moral. (Sade) 

- Mas esse não é o dever da arte? Elevar-nos acima da besta? (Abade). 

- Achei que esse fosse o seu dever, Abade, não o meu. (Sade). 

 

A partir dessas declarações, podemos traçar alguns apontamentos. 

Primeiramente, visualizamos a maneira como o marquês se porta perante o Abade: 

totalmente despreocupado com as possíveis punições que podiam acometê-lo. 

Observamos ainda uma fala importante do marquês quando revela que sua escrita 

engloba as grandes verdades do mundo, denotando as necessidades do corpo. Em 

Sade, prazer e dor são indissociáveis, e não antagônicas. Como nos fala Onfray 

(2012): “Sade goza sofrendo, goza de sofrer e goza de fazer sofrer. Fisiológica, 

psicológica e ontologicamente, o marquês só pode ter prazer com uma dor que ele 

inflige ou se inflige. O marquês faz de necessidade virtude...” (273). Portanto, sofrer 

faz parte da existência corporal; o marquês mais estava preocupado em satisfazer 

seus desejos individuais, do que mesmo, evitar um sofrimento que custasse abrir 

mão de um prazer. 

Na fala do Abade, deparamo-nos com o desmerecimento da obra sadiana, 

reduzida ao conteúdo pornográfico. Em contraposição, Onfray (2012) vai retratar tal 

obra como “confissão, memória, autoanálise ou mesmo autojustificação filosófica” 

(274).  
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  Voltando ao filme, Sade passa então a ser punido. O Abade tenta coibir seus 

escritos a todo vapor. O marquês se revolta e se diz violado, já que a escrita o fazia 

livre, mesmo estando preso. Primeiramente, as penas, as tintas e os papéis foram 

retirados. Mas o marquês encontra uma saída para sua escrita: utiliza o osso do 

frango acrescido do vinho que lhe foram servidos, e escreve seu conto nos lençóis 

que se encontravam em seu aposento. Mais uma vez, Madeleine o ajuda 

transcrevendo seus escritos, já que aprendera a ler e a escrever com o Abade.  

  Novamente, retiram-no essa possibilidade; e agora o marquês quebra os 

espelhos de seu quarto, corta-se e passa a escrever em toda extensão de sua roupa 

com seu próprio sangue. A bela camareira mais uma vez acaba por ajudá-lo, 

deixando-o escapar de seu quarto para encontrar os demais “insanos” e contar a 

boa nova. Vejamos o discurso de Sade, acrescido do diálogo ao ser flagrado pelo 

Dr. Royer-Collard. A “Imagem 14” ilustra a referida cena, na qual podemos observar 

a felicidade de todos: 

 

Imagem 14 - Sade apresentando sua escrita aos insanos 

 

Fonte: http://kdfrases.com/filme/contos-proibidos-do-marques-de-sade 

 

- Vejam o que eu trouxe para vocês, meus queridinhos! Dois capítulos: um em 

cada nádega! Minha escrita está viva! Grita o marquês. 

- Levem este monstro de volta à sua jaula! Ordena o Dr. Royer-Collard, ao se 

deparar com a cena. 
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- Não me diga? Veio ler as minhas calças? Diga logo o que será. 50 

chicotadas? Uma noite amarrado? Diz Sade, com tom de deboche. 

- Eu não vou sujar as minhas mãos com ele. Diz Royes-Collard, aos homens.  

- É a primeira regra da política, não é: o homem que ordena a execução 

nunca solta a lâmina! Diz Sade, com ironia. 

 

  A felicidade do marquês em conseguir manter viva sua escrita revela sua 

liberdade. Ele clama pela mesma, ao relutar pelo seu avivamento. O filme em toda 

sua extensão traz esse apelo à liberdade de expressão, quando na verdade impera 

a censura à mercê de uma moral cristã. 

 Dando prosseguimento às tentativas do Marquês, no filme; dessa vez ele se 

encontra totalmente despido por ordem de Abade. Mas ainda assim, tem a ideia de 

contar mais uma história, através do “boca a boca”. Para tanto, mobiliza os 

pacientes insanos, os quais vão contanto de um por um até chegar a Madeleine que 

a transcreve. Quando Sade menciona o vocábulo “fogo”, um dos loucos pega uma 

tocha e a chama invade todo o sanatório. O ambiente se torna aterrorizante: todos 

correm; uns estão despedidos, fazendo gestos obscenos. Madeleine é morta por um 

dos loucos. Esse fator causa ira no Abade, que alimentava um amor reprimido e 

recíproco pela bela camareira.  

  Depois desse último episódio, o marquês vai para a cadeira de castigo, em 

que é afogado até que se arrependa de seus atos. Além disso, o Abade ordena que 

cortem sua língua na tentativa de silenciá-lo. Quando parecia que já não havia 

nenhuma saída para sua escrita, eis que Sade surpreende: escreve nas paredes de 

seu quarto, com seus próprios excrementos. Neste momento, o marquês se 

encontra no chão, agonizando; o Abade vai tentar salvar sua alma e coloca um terço 

em seu rosto, o qual é engolido pelo marquês demarcando seu ateísmo, e 

consequentemente, sua morte. 

  O filme nos proporcionou um rico acervo sobre a vida do marquês de Sade, e 

sua forma exagerada de vivenciar seu hedonismo. De acordo com Onfray (1999a), 

“o fio condutor do hedonismo sadista é o excesso, o abandono às forças e suas 

potências” (287).  

  Diante de todas as considerações sobre a filosofia do Marquês de Sade, 

verificamos a ausência de ética em suas relações hedonistas com o outro. Logo, já 

constatamos a disparidade com o materialismo hedonista defendido pelo nosso 
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filósofo – Michel Onfray, o qual declara a inviabilidade da filosofia de Sade, e sugere: 

“Trata-se de se aquecer ao fogo de Sade, não de se queimar” (ONFRAY, 1999a, p. 

289). 

 Depois de contemplarmos os dois emblemas do materialismo de Michel 

Onfray, apontamos para os pontos em comuns, assim como, as divergências na 

configuração do pensamento de ambos. Logo de cara, Onfray (1999a) nos mostra 

um fator interessante: La Mettrie e Sade são parentes. Este, como um admirador de 

La Mettrie, bebe de sua fonte, muitas vezes, sem se preocupar em citá-lo, 

possivelmente pelo seu grau de parentesco.  

 Como podemos observar, tanto quanto Sade, La Mettrie defende um 

materialismo radical, o qual não abre espaço para a presença de Deus, e de todos 

os ensinamentos provindos do ideal ascético. Em contrapartida, Onfray (2012) 

aponta duas posições ontológicas que os distinguem: o amoralismo (ausência de 

princípios morais) e o solipsismo que adotam uma postura crítica com relação ao 

remorso, e uma contemplação ao isolismo. Para La Mettrie, tudo isso converge para 

uma arte de usufruir; para Sade, o produto diz respeito a uma metafísica trágica. 

Portanto, pulsão de vida e temperamento de vida, no médico, contra pulsão de 

morte e natureza triste, no marquês. 

 Em se tratando do prazer, Onfray (1999a) aponta mais uma divergência entre 

ambos. Enquanto La Mettrie considera que o prazer está contido na volúpia, que se 

segue à descarga jubilosa; “Sade instala o gozo no âmago da matéria e, mais 

particularmente, da matéria nervosa: ele é uma agitação violenta que (a) paixão 

imprime à massa dos nervos” (p. 280). 

 Divergências à parte, estejamos certos de que o médico e o marquês viveram 

até o fim de seus dias à altura de seus ensinamentos. Para ambos, “viver era então 

filosofar em ato assim como filosofar era então engajar a própria vida” (IDEM, p. 

290).   

 Apresentamos aqui os dois personagens marcantes da filosofia marginal, que 

tanto interessa ao nosso filósofo. A partir de então, Michel Onfray reúne as 

informações relevantes para confeccionar seu próprio materialismo hedonista, para 

logo compor o corpo libertino. 
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Um Encontro Ético com o Corpo 

 

  Ao estabelecer uma “filosofia do corpo”, Michel Onfray vai buscar a fonte 

primária de desprezo do prazer, do desejo, e do mundo sensível, portanto, do corpo: 

o dualismo platônico.16 Nessa perspectiva, o platonismo impõe uma forte oposição 

entre corpo e alma, que logo mais no Cristianismo, dar-se-á sob a forma de carne e 

espírito. Esta dualidade causou trágicas consequências para a civilização ocidental, 

na qual a alma é posta num patamar privilegiado, de um lado, e do outro, o corpo 

como sendo um péssimo exemplo tendo que ser contido (MATA, 2007). 

  Desse modo, o platonismo, para Michel Onfray, representa as bases de um 

abandono do corpo, do desprezo pela carne e pela matéria, e por conseguinte, a 

valorização da alma. Na defesa de seu projeto hedonista, o filósofo estabelece uma 

luta contra toda uma tradição de desprezo pelo corpo e culpa do prazer, impregnada 

na moral ocidental. Portanto, uma das intenções do autor é mostrar como o 

abandono do corpo – do platonismo ao cristianismo – tentou coibir o prazer como 

virtude moral (IDEM). 

  No materialismo hedonista, há uma grande lição de que só existe corpo, 

sendo este exclusivamente material, coisa atômica, um organismo composto de 

elementos. Logo, o hedonismo aqui enfatizado é uma filosofia da matéria corporal, 

uma sabedoria do organismo (ONFRAY, 1999a). Nessa visão, o filósofo defende um 

corpo concreto, palpável, em total contraposição aos corpos seráficos, exaltados 

pela tradição do ideal ascético. 

  Tendo o prazer como foco, o hedonismo se define positivamente pela sua 

busca, mas também, negativamente como modo de evitar as ocasiões de desprazer. 

Por conseguinte, supõe um constante cálculo entre os prazeres esperados e os 

desprazeres possíveis, em determinadas situações. Como sugere Onfray (2010): 

“façamos a lista do que pode ocorrer de regozijante ou aborrecido, de prazenteiro ou 

desagradável, depois julguemos, pesemos, calculemos, antes de agir” (p 54). Desse 

modo, cada um de nós se torna responsável pelo saldo final dos prazeres diários. 

                                                             
16

 Segundo Mata (2007), para o platonismo, o corpo e a alma estão separados, e mais, são incompatíveis um 
com o outro. O corpo é visto como um cárcere e consequentemente um empecilho para a prática do 
pensamento. É no corpo que nascem e desenvolvem-se os desejos e prazeres, os temores e as imaginações, 
todas elas sensações fúteis que, para o platonismo, impedem o acesso à verdade. O que importa é a alma, e o 
comando que ela exerce sobre o corpo.  
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  O hedonismo se porta como uma alternativa do modo de viver, aliás, do bem 

viver a vida, absolutamente contrário às doutrinas da tradição filosófica, cuja moral 

cristã despreza do mundo, o corpo e o prazer. À primeira vista, dentro dos 

ensinamentos hedonistas, surge um problema de ordem ético e moral, já que estes 

remetem diretamente aos atributos do homem religioso, assim como, à imagem de 

Deus. Portanto, poderíamos desconfiar de que a filosofia hedonista, aqui exaltada, 

negligencia a ética e a moral de seus ensinamentos, haja vista que “é impossível 

voltar-se para o arsenal de filósofos especialistas em ética sem ver um adepto do 

ideal ascético”, como ressalta o próprio Onfray (1999a, p. 307). 

  Possivelmente, essa “desconfiança” se deva ao modo habitual de como o 

hedonismo é propagado na sociedade, como sendo puramente a busca desmedida 

pelo prazer, denotando uma ação egoísta. Em contrapartida, nosso filósofo o 

defende como um princípio ético e moral do bem viver a vida, através da admissão 

dos sentidos, das paixões, da vida, e, portanto, do corpo. Em suas palavras, Onfray 

(2010) nos esclarece: 

 

Aos olhos dos seus adversários, o hedonismo passa por ser o sintoma da 
indigência da nossa época: individualismo, dizem – confundido porém com 
o egoísmo: o primeiro afirma que só existem indivíduos; o segundo, que só 
há ele –, autismo, defesa do consumidor, narcisismo, indiferença para com 
os males alheios e da humanidade inteira... Na verdade o hedonismo 
defende exatamente o inverso. O prazer nunca se justifica se custar o 
desprazer do outro. A ética que proponho é dinâmica. Ela não vive de 
teoria, mas de casos concretos. Seu prazer é constitutivo do meu. Mesma 
coisa com o desprazer (p. 55). 

 

  Ao confrontarmos o hedonismo vulgar com o da filosofia de Michel Onfray, 

compreendemos a contrariedade do uso do termo, e isso já se tornou assunto, por 

ora, resolvido. Logo, torna-se evidente a preocupação com o outro na busca do 

prazer, e consequentemente, na fuga do desprazer. Ou seja, não é uma busca 

desenfreada e desmedida; há uma ponderação de atos, não a partir das doutrinas 

religiosas, e sim, de acordo com o que cada pessoa julga ser honesto com o outro e 

consigo mesmo, visando o agradável para ambas as partes. 

 Nessa perspectiva, há uma espécie de contrato entre as relações 

interpessoais com fins de prazer no ato de reciprocidade, posto que “o desejo de 

prazer do outro ativa o movimento em direção a si; a ativação do desprazer do outro 

desencadeia o movimento inverso” (ONFRAY, 2010, p. 53). Tal contrato, então, 

funda a relação ética. 
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 Não nos iludamos com a aparente facilidade de manter a devida relação ética, 

pois bem antes que corramos esse risco, Onfray (2010) nos alerta sobre a existência 

de sanções próprias ocasionadas pela quebra do contrato hedonista: 

 

[...] A sanção, nessa ética imanente, é imediata. Nesse movimento 
browniano perpétuo, Deus não julga, porque nada nem ninguém julga, o 
resultado consiste apenas na determinação de uma relação. A 
decomposição de uma relação ou a sua solidificação, eis as únicas 
consequências: nada além do bastante concreto. Não é preciso, para isso, 
de um terceiro celestial... (p. 54). 

 

  Desse modo, observamos que, ao contrário da ética cristã cujos preceitos 

religiosos julgam os atos humanos, a partir dos mandamentos da Lei de Deus; a 

ética hedonista atua conforme os atos que causem o bem para ambas as partes 

envolvidas numa relação interpessoal; e caso seja violada, a mesma lança suas 

sanções: trata-se da separação das partes envolvidas, determinando a quebra do 

contrato. Em outras palavras, de maneira simples e objetiva: os relacionamentos 

interpessoais perduram até o momento em que a ética esteja atuante; caso 

contrário, as pessoas simplesmente se afastam. Desse modo, separar-se de alguém 

que gostamos, já seria um castigo bastante doloroso; não precisaríamos prestar 

contas com um terceiro. 

  Da mesma forma que existem aqueles indivíduos que rompem com as regras 

de uma relação, Onfray (2010) aponta para os que não têm a capacidade de manter 

uma relação ética por possuir algum tipo de problema, seja mental, seja patológico, 

seja um distúrbio de comportamento, ou mesmo de outras ordens. Essas pessoas, 

definidas pelo autor como “delinquentes relacionais”, acabam sendo vítimas de um 

prejuízo social e ético: não são responsáveis nem culpadas, mas sim, decorrentes 

de uma série de arranjos existenciais que fazem deles incapazes de manter relações 

éticas. 

  Dentro dessa ordem de ideias, a ética que permeia um contrato hedonista 

nunca será estática, sendo, portanto, dinâmica, sempre em movimento, numa 

relação fixa com o comportamento do outro. Por conseguinte, o outro é devedor dos 

seus compromissos e responsável por seu lugar em meu esquema ético (ONFRAY, 

1999a).   

  “Daí a imensidão de perspectiva que se abra diante do hedonista: fundar uma 

moral, decidir arbitrariamente, subjetivamente, sobre um bem e um mal, um belo e 
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um feio” (IDEM, p. 240). Desse modo, observamos a inexistência de parâmetros 

judicativos para o estabelecimento de ações humanas (como boas ou más), de 

imagens (como bonitas ou feias), de padrões corporais (como adequados ou 

inadequados), e assim por diante. Portanto, cabe às pessoas decidirem seus pontos 

de vista, de modo relativo e contratual, como sugere Onfray (2010). 

Nesse cenário, a moral não se apresenta como um problema teológico entre a 

humanidade e Deus, e sim, como uma história imanente que diz respeito aos 

homens entre si, com testemunha dispensável. “A moral universal, eterna e 

transcendente cede lugar à ética particular, temporal e imanente” (IDEM, p. 47). 

  Ao constatarmos a existência de um princípio ético e moral que ancora o 

materialismo hedonista, é importante esclarecer que a ética é assunto de corpo, e 

não da alma, com bem enfatiza Onfray (2010). E ainda acrescenta: “sou meu corpo, 

portanto, e nada mais. A moral provém dele” (IDEM, p. 46). Nessa perspectiva, 

vemos um contraponto apontado pelo filósofo no que diz respeito a sua visão de 

corpo em relação ao trato dado pela tradição filosófica, que separa o corpo da alma, 

como já bem apontamos. Ora, se o corpo é o grande desprezado do ideal ascético, 

constatamos claramente sua referência à ética e à moral, como sendo algo 

direcionado à alma.  

  Nesse sentido, Onfray (1999a) explica como a moral é acionada de acordo 

com seu projeto hedonista:  

 

“Uma ação é moral quando permite a realização de um prazer. A ordem 
social, a ética coletiva, a moral religiosa em nada interferem na decisão do 
hedonista. Ele é por si só sua própria lei. Abaixo, portanto, o Estado, a 
Pátria ou a Religião” (p. 240-241).  

 

  À primeira vista, parece-nos que ser nossa própria lei recai sobre uma utopia, 

já que devemos prestar contas dos nossos atos, pelo menos, ao Estado. Ainda 

assim, continuemos nossa odisseia pelos caminhos do prazer.  

  Em suma, o hedonismo é considerado uma moral do interesse, a única capaz 

de tomar o real como nos é dado, e não como gostaríamos que fosse. Portanto, 

resta-nos gozar e fazer gozar, na tentativa de dar sentido às relações que um sujeito 

pode manter, primeiro, com ele mesmo, e posteriormente, com o outro, traduzindo 

um ato de reciprocidade na busca do prazer (IDEM). 
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  Na perspectiva hedonista, devemos vivenciar o real mesmo com todas as 

suas mazelas, e consequentemente, renunciar a qualquer tipo de ilusão que nos 

impeça de aproveitar o momento presente, já que a morte é o fim de toda a 

humanidade. “Trata-se menos de morrer em vida – a que as religiões convidam – do 

que de viver a vida plenamente” (ONFRAY, 2008, p. 254). 

  Do mesmo modo, Onfray (2010) retrata o tema do amor atentando para a 

frustração ocasionada pela ilusão pautada na busca do príncipe encantado (ou da 

sua fórmula feminina). A maioria das pessoas acaba idealizando o outro, e logo se 

decepcionam, pois o real nunca suporta a comparação do ideal. A mídia dá sua 

contribuição negativa ao disseminar o romance, o amor à primeira vista, as paixões. 

Tudo isso nos causa um desvio do real, principalmente no universo feminino. 

Portanto, a lição do materialismo é que devemos, primeiramente, dissociar o amor, o 

sexo e procriação, pois a moral cristã impõe amar o parceiro da relação sexual na 

perspectiva de gerar filhos. Posteriormente, recusar as convenções sociais que 

primam pelo casamento, aderindo “a livre disposição da sua libido por combinações 

lúdicas e não obrigatoriamente familiares” (p. 66). 

  Nesse sentido, os constantes fracassos dos relacionamentos podem estar 

associados à obrigatoriedade provinda da moral cristã, das convenções sociais que 

repudiam a traição, o homossexualismo, a devassidão, e todas as formas que 

transgridam os preceitos religiosos. Onfray (2010) dá suas contribuições, ao supor 

que o fato de alguém não querer se comprometer por toda a vida com a mesma 

pessoa, não significa que não há amor. Se um dia, o relacionamento pode vir a 

acabar, que desfrutemos plenamente do puro presente. 

   Para os hedonistas, o tempo é marcante, e se resume ao momento presente: 

o passado causa a nostalgia, e o futuro gera ansiedade pela sua espera. Portanto, 

só nos resta aproveitar aquilo que nos é dado a cada instante. “Nunca adiar, nunca 

deixar para amanhã um prazer possível aqui e agora, nunca abandonar uma certeza 

por uma esperança. Viver, viver e viver mais (...)” (ONFRAY, 1999a, p. 253-254). 

  O materialismo hedonista também nos ensina a lidar com a morte. A lição é 

clara: dispensá-la, não temê-la, pois a espera muito nos atormenta. Segundo Onfray 

(2008), o maior problema reside no fato de ter de morrer, viver com o pensamento 

de que vamos desaparecer, já que a morte em si é simples. 

  Agora que compreendemos os principais ensinamentos do Materialismo 

Hedonista de Michel Onfray, seguimos com a busca da configuração do corpo 
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libertino. Para tanto, convocamos os cinco sentidos, pois são eles, em conjunto, que 

nos provam as potencialidades do corpo. Da mesma forma, “um corpo hedonista dá 

aos cinco sentidos as prerrogativas que habitualmente se reconhecem apenas aos 

sentidos suscetíveis de sujeição intelectual imediata – a visão e a audição” (p. 216). 

  Se por um lado, o ideal ascético exalta apenas os sentidos tradicionalmente 

nobres – audição e visão – os partidários do hedonismo encontram uma função 

especial em todos os cinco sentidos. Desse modo, Onfray (1999a) ressalta: 

 

Os filósofos hedonistas celebram a festa dos sentidos, não deixam nenhum 
de lado, exacerbam os mais esquecidos, os mais desprezados pelos 
contendores do corpo. Sabem sentir, saborear, tocar, respirar, ouvir e se 
alegram em fazer funcionar os mecanismos sutis que permitem ao mundo 
fazer-se formas, eflúvios, volumes, cores, perfumes, sons, temperaturas. O 
sensível é sensual, a pele do real merece cuidado (p. 236). 

 

  Neste momento, recorremos ao paladar, cujos prazeres são formidáveis. 

Antes disso, atentamos para o simples ato de comer, como uma necessidade natural 

do corpo. Nas palavras de Onfray (1990): “Comer é acalmar um corpo que faz saber 

quanto o atormenta a perda de energia consubstancial à vida, no que ela tem de 

mais sumário” (p. 88). A partir dessa satisfação, de modo cultural, os homens 

criaram a arte de se alimentar (IDEM). 

  Destarte, entra em cena a Gastronomia: uma grande aliada do hedonismo, já 

que se trata de uma ciência que permite, indiscutivelmente, o prazer. Onfray (1999b) 

faz referência a Brillat-Savarin – criador da gastronomia – que distingue o prazer do 

comer e o prazer da mesa. O primeiro como sendo um prazer solitário, referente à 

fome; o segundo como sendo um prazer com o outro, de requinte, de seletividade; e 

por conseguinte, uma consequência do primeiro. 

  De acordo com Onfray (1999b), a tradição do ideal ascético tem o hábito de 

desconsiderar as necessidades, quando na verdade estas devem ser 

metamorfoseadas, pois o corpo possui suas razões, e mostra seus apetites. 

Portanto, uma filosofia que se preze deve dar atenção às formas culturais 

disponíveis para atender às exigências naturais do corpo. Eis a resposta: o 

hedonismo – “uma teoria do artifício necessário ali onde surgem as partes malditas. 

Com esses desgastes, trata-se de fazer emergir os prazeres: o desejo é a condição 

de qualquer gozo” (p. 96). Desse modo, o corpo libertino come pela necessidade, e 

sobretudo, pelo prazer proveniente da atividade gastronômica. 
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  Nesse sentido, é importante ressaltar que o corpo libertino aqui contemplado, 

goza tanto nos seus aposentos, como também, numa mesa farta: o libertino deseja 

uma boa mesa, os vinhos e vários alimentos.  

  Em se tratando do vinho, tão elogiado pelo nosso filósofo, e até contemplado 

como “sangue de Cristo” no ato religioso. Onfray (1999b) o define como um 

elemento catártico. Portanto, o álcool intervém nas vias de acessos aos sentidos, 

contribuindo para o entusiasmo, e revelando as potencialidades dionisíacas do 

indivíduo a ele próprio. Porém, o autor deixa claro que seu elogio se dirige ao estado 

de embriaguez que apenas supõe a perturbação do espírito, e não o abatimento 

pelas doses excessivas. A embriaguez do alcoólatra, por exemplo, pressupõe um 

homem tornado objeto, incapaz de se afastar das bebidas perturbadoras. 

  Em seguida, atentamos para mais dois grandes desprezados pela tradição 

filosófica – o tato e olfato. Este nos proporciona o agradável cheiro das flores, de um 

lugar, de uma pessoa, tendo o poder de torná-los inesquecíveis. Portanto, na 

perspectiva do materialismo hedonista, os eflúvios, os perfumes e os odores são 

tomados como certo tipo de manifestações do mundo. O tato incita o desejo sexual, 

sendo portanto, o sentido mais erótico. Na pele, estão inscritas as emoções e 

memórias, as marcas do riso, o tempo e o avanço da morte (ONFRAY, 1999a). 

   Já nos restam os sentidos nobres, que foram bem contemplados no capítulo 

anterior, por proporcionarem “sensações estéticas socialmente aceitáveis” (IDEM, p. 

1999). Para compor o corpo hedonista, Onfray (1999a) relata que a música dá sua 

contribuição fundamental. Em suas palavras: 

 

Trata-se, com efeito, de conceber a existência e os movimentos da carne, 
da matéria, do modo estético que autoriza essa culminância das belas-
artes: multiplicar as oportunidades de emoções, de paixões, de sentimentos, 
de sensações, de vibrações. Viver a vida como se ela devesse ser musical 
e dobrar o corpo, sob o efeito do que nela se disfarça sob as formas da 
consciência, à cadência, à melodia, à musicalidade das improvisações. 
Querer dar o instante toda a sua potência, confiar na inspiração, consentir 
no entusiasmo – dispensando-nos de lembrar sua etimologia: transporte 
divino (ONFRAY, 1999a, p. 223). 

 

  De fato, a música contempla nossa existência corporal. Somos 

constantemente tocados por alguma canção que perturbe (ou acalme) nossos 

ânimos; que nos transporte para lugares ou para pessoas; que nos façam rir ou 

chorar; que nos façam, enfim, dançar... 
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  Com uma bela música de fundo, finalmente, demarcamos um encontro de 

reconciliação entre o corpo e a alma; embora estejamos convictos de que o 

dualismo platônico e o Cristianismo continuarão atuando para o perpétuo desprezo 

da nossa existência corporal. Somos corpo, quer queira, quer não! E talvez um dia, 

corpo libertino. 

  Como Onfray (2010) nos assegura: o fantasma do anjo paira sobre nossas 

consciências, ou melhor, nos inconscientes. Ele é incompatível com o mundo real, e 

portanto, totalmente contrário ao corpo real. Este faz suas necessidades fisiológicas, 

envelhece, morre; é composto de pura matéria: de sangue e de nervos, de músculos 

e de linfa, de quilo e de ossos. 

  Para o declínio do anjo, a filosofia de Onfray nos apresenta o corpo libertino: 

 

Corpo nominalista, ateu, encarnado, mecânico – ainda que essa mecânica, 
muito mais sutil do que os adversários espiritualistas afirmam, mereça um 
aprimoramento conceitual e teórico. Desmistifiquemos a carne, esvaziemo-
la dos fantasmas, das ficções e outras representações mágicas (ONFRAY, 
2010, p. 103). 

 

  Se o anjo é o modelo perfeito de corpo propagado pelo ideal ascético, no 

ideal hedonista o mesmo também tem seus momentos de glória. Todavia, para 

encontrar lugar no caminho do prazer, ele precisa ser transfigurado, passando a ter 

a configuração de um Anjo Hedonista, cujos atributos são ressaltados por Onfray 

(1999b): 

 

nimbado de vapores de álcool, perturbado pelos perfumes dos vinhos e 
aguardentes, levemente ébrio, pelo menos praticando a feliz ebriedade. É 
preciso, pois, dar a esse arcanjo todo o poder sobre nós e deixar partir 
nossas almas em suas asas na direção da música das esferas (p. 164).  

 

Em suma, partindo de ataques aos desígnios do ideal ascético, que se 

contrapõe a qualquer evidência corporal, Onfray traz em seus discursos e, 

sobretudo, em sua vivência cotidiana, um corpo livre das amarras da moral 

cristianizada: que clama pelos seus desejos; que sofre pelos pesares da própria 

existência; que desfruta de paixões desmedidas; que tudo sente; que precisa do 

outro; que vive momentos alegres; que não teme a morte; enfim, que diz um grande 

Sim à vida presente, pois com toda sua efemeridade pode nos propiciar grandes 

júbilos. 
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A Ética do Corpo na Educação Física 

 

  Em seu Materialismo Hedonista, Michel Onfray nos ensinou que a busca pelo 

prazer – como objetivo principal de nossa existência corporal – assume um 

compromisso com a ética. Não à maneira da moral cristã que tenta ditar as regras do 

jogo da vida permeando as convenções sociais, mas sim, de modo consensual 

consigo e com o outro. Esse contexto nos levou a pensar mais uma vez sobre a 

Educação Física, cujo ideal de corpo culmina no problema da ética. 

  Antes que prossigamos com o tema, é importante ressaltarmos que a ética e 

a moral são constantemente relacionadas uma a outra. Segundo Santin (1995), 

ambos os termos tratam dos costumes. Todavia, se atentarmos para a evolução do 

pensamento ocidental, no momento em que os temas morais foram 

intelectualizados, a ética passou a ser identificada como a ciência da moral. E esta 

passou a ser caracterizada como o conjunto de normas e regras que inspira nossos 

atos e aponta para as consequentes transgressões. 

  Como já constatamos, a Educação Física intervém sobre o corpo, 

intensificando o ideal da jovialidade. Possivelmente, este seja um fator que leve 

muitos de nós a temer à velhice. Talvez, não estejamos preparados para encará-la, 

pois nossa existência corporal é simplesmente atingida pela ilusão de que podemos 

produzir um corpo, aliás, uma imagem, que seja capaz de sobrepujar o tempo. Não 

temos a pretensão de negar essa capacidade, até admitimos a eficiência das 

ciências e da técnica nessa idealização; mas o que está em jogo é uma questão de 

ética, que interfere diretamente na maneira pela qual encaramos o dia a dia. 

Facilmente, deparamo-nos com aqueles indivíduos infelizes, ou pelo menos, 

incomodados com uma imagem que não atinge os padrões corporais, ditados pela 

nossa sociedade. 

  De acordo com Santin (1995), a presença do homem no mundo é marcada 

pelo seu corpo. Cada um possui uma imagem corporal de si mesmo. Nesse 

contexto, há dois momentos que, segundo o autor, talvez sejam os mais dramáticos. 

O primeiro deles é demarcado pela perda da imagem corporal infantil para então, 

ocorrer a construção de uma imagem adulta. Já o segundo, o mais trágico, decerto, 

dá-se com o envelhecimento e, hoje mais ainda, a humanidade não aceita a imagem 
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envelhecida do corpo, haja vista que o envelhecimento denota decadência e fim da 

prospectividade.   

  Para adentrarmos nessa questão, oportunizamos este espaço para 

pensarmos o que traz o filme “Elsa e Fred: Um Amor de Paixão”, dirigido por 

Marcos Carnevale, lançado em 2005.  

  O referido filme retrata uma divertida história de amor iniciada na velhice, 

entre os personagens Elsa e Fred, representados na “Imagem 15”. Ele é um senhor 

recém-viúvo, de sorrisos contidos, que teve o sentido da existência perdido com a 

morte da sua esposa; encarava a velhice como uma doença que o impedia de 

aproveitar os efêmeros momentos da vida. Mas, passa por muitas transformações 

ao conhecer Elsa, uma senhora extrovertida, aventureira, que sonha em ir à Fontana 

de Trevi, em Roma, para reproduzir com seu amor, uma cena do filme “A doce Vida” 

(La Dolce Vita).  A obra nos torna sensíveis ao exibir um casal de idosos vivendo 

uma grande paixão, e muitas outras aventuras, que demarca a desconstrução das 

convenções sociais.  

 

Imagem 15 – Elsa e Fred 

 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-121048/fotos/ 

  

  Os protagonistas do filme – Elsa e Fred – nos proporcionam uma interessante 

reflexão sobre a dor. Fred se sentia doente, e vivia suas dores intensamente: tanto 

pela morte da esposa, quanto pelos limites de seu corpo envelhecido, recusando 
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qualquer tipo de prazer. Já Elsa, que se encontrava realmente enferma, 

negligenciava tanto seu estado de saúde (sem, no entanto, negá-lo) quanto as 

limitações da velhice, para então, desfrutar dos momentos agradáveis. Este fato nos 

remete às reflexões de Serres (2004) sobre as variações do corpo. Sabiamente, o 

autor discorre sobre a dor. Em suas palavras: 

 

Recusar a dor me parece tão perigoso quanto aceitá-la completamente. 
Nem a anestesia triunfa sobre o valor moral da dor, nem a droga sobre a 
resignação universal. (...). Como todo sofrimento, a dor tem uma dupla face, 
positiva e negativa: ela tortura e conforta, enfraquece e enaltece, atrofia o 
corpo e o conhecimento até destruí-los, enobrece o cohecimento e 
reinventa a saúde (p. 40). 

   

  Desse modo, percebemos na personagem Elsa, um exemplo desse 

pensamento do autor, visto que ela não se encontrava no extremo (recusa ou 

aceitação), e sim, no entremeio que a permitia superar o lado negativo da dor, para 

logo mais, reinventar sua saúde. Já Fred, era completamente saudável, mas recusa 

seu corpo; achava que não podia fazer nada, limitava-se. Serres (2004) nos 

esclarece essa questão: “na quietude da saúde, o corpo ignora seu pertencimento, a 

capacidade integral de sua totalidade. (...). Só existem as síndromes, o corpo sadio 

não diz uma palavra” (p. 59). O corpo é dotado de potencialidades e, portanto, pode 

nos surpreender. 

  Uma cena do filme nos chama atenção: Fred aceita um convite de Elsa para 

um jantar romântico. A cena se desenvolve num conceituado restaurante. O casal se 

dispõe um de frente para o outro, e estão muito elegantes, a pedido de Elsa, 

denotando valorização à ocasião. Como percebemos na “Imagem 16”: 

 

Imagem 16 – Elsa e Fred em um jantar romântico 

 



120 

 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-121048/fotos/ 

 

Ao serem servidos, desenrola-se o seguinte diálogo: 

Elsa questiona: - o que foi? 

Fred responde, indignado: - É puro ácido úrico. Não sei como vou me sentir 

amanhã.  

Elsa continua: - Vai se sentir maravilhoso... com a lembrança desta noite 

inesquecível. Este ácido úrico está maravilhoso. Eu te amo. O amor também 

faz mal para o seu corpo frágil e enfermo? (...). 

Fred: - Fala como se fosse adolescente. 

Elsa o interrompe: - Mas eu sou adolescente. 

Fred responde afetuoso: - Sim, você é uma menininha no corpo de uma 

mulher de idade. (...). 

Elsa questiona: Você acha que podemos chegar a algum lugar, nós dois, não 

num futuro muito distante? Não acredito? Ficou vermelho. Tem 78 anos e 

ficou vermelho. Como não me apaixonar por você? Estou falando demais. 

Fred responde com uma boa gargalhada. 

No momento, chega uma deliciosa sobremesa, Fred olha desconfiado. 

Elsa pergunta: - O que foi? 

Fred responde, irritado: - É uma montanha de colesterol.  

Elsa ordena: - Enfie o dedo e lamba, droga! 

Fred desconsidera e diz: - É falta de educação. 

Elsa fala com convicção: - Sabe de uma coisa. Você não tem medo de 

morrer. Tem medo de viver.  

Fred retruca: - Você parece um livro de auto-ajuda. Não tem medo de morrer? 

Elsa responde: - Não. Vamos esclarecer essa questão. Você é um homem 

saudável, com todas as dores da idade. Mas isto não é sério. O dia que 

estiver doente de verdade, vai querer aproveitar isso tudo. (...) 

Mais uma vez, Elsa convence Fred: eles se lambusam, e fazem um brinda à 

vida! Posteriormente, a conta do jantar chega e ambos se assuntam. 

Fred comenta: - Mas não devia pagar uma fortuna por um pedaço de carne e 

uma sobremesa. 
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Elsa emite sua opinião: - Mas isto não é pelo pedaço de carne e a sobremesa. 

É pela noite maravilhosa que tivemos... e isto não tem preço. E quando não 

tem preço, não tem que pagar.  

Fred diz: - Não entendo. 

Elza diz, disfarçadamente: - Vou contar até três. No três, nós levantamos e 

saímos.  

Fred condena sua atitude e diz: - Você ficou louca? Sair sem pagar? 

Elsa brinca: - Quem suspeitaria de dois inofensivos velhinhos? Um, dois... 

Fred comenta: - Podemos ser presos por isso.  

Elsa diz: - Espero que não. Três! 

A partir de então, saem, disfarçadamente. Elsa liga o carro e arranca..Fred 

ficou furioso, e foi parar no hospital. Mas o médico o tranquilizou ao afirmar que se 

tratava apenas de um pouco de taquicardia, mas nada sério. Depois o casal cai na 

gargalhada. Ao chegar em casa, beijam-se e terminam a noite dormindo juntos. 

  No desenrolar da cena, observamos uma resistência de Fred com relação às 

propostas de Elsa, que durava o suficiente para ser desprezível, culminando num 

prazer consentido, pois sua paixão por ela o fazia repensar suas decisões. Nesse 

contexto, Serres (2004) argumenta que “o coração nos atira justamente ao lugar em 

que decididamente nos recusamos a ir. Esta virtude desafia a sabedoria da mesma 

maneira que o corpo sabe ir além da cabeça, não importa o que ela pense” (p. 50). 

Ademais, a questão da morte é evidenciada, como um tema recorrente, sobretudo, 

na velhice.  Observemos o que o dado autor tem a nos dizer: 

 

Somente a morte é a fundadora da humanidade e, portanto, de toda nossa 
moral, de nossos vícios e virtudes; a coragem frente à morte traça nossos 
limites e abre nossas aspirações em direção ao ilimitado; o bom animal 
hominiano sabe, mas ignora que vai morrer. O corpo cria seus afastamentos 
de equilíbrio pela coragem ou pelo coração (IDEM, p. 50).  

 

  Elsa se enquadra perfeitamente nos ensinamentos do autor: ela sabia que a 

morte estava por vir a qualquer momento; todavia, sua coragem a levava aos 

extremos de seus sonhos, especialmente, a viver intensamente o presente. 

Portanto, seu corpo cria variações de acordo com sua coragem, ou pelo coração, no 

caso específico, de Fred: sua paixão o fazia abandonar seus atos baseados na 

moral tradicional, para então, atender aos seus impulsos corporais.  
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Continuando com nossa reflexão; o autor menciona a morte como sendo 

fundadora da moral. Ou seja, o medo ou a coragem perante a morte configuram 

nossas ações no mundo, e a partir de então, o corpo se encarrega de sofrer as 

variações necessárias ao retorno do equilíbrio. Nessa perspectiva, é preciso 

relativizar a moral. Se nossos atos são permeados pela nossa herança da tradição 

moral – que dita os padrões de vida dentro do princípio de “como deve agir”, – 

somos tendenciosos aos limites, justamente pelo medo da morte. Mas, lembremos 

dos ensinamentos do Materialismo Hedonista de Michel Onfray, dentre os quais, a 

fundação de uma moral que nos permita agir conforme nossa própria lei, 

desprezando a morte, para então, desfrutarmos do prazer, proporcionado-o ao outro, 

da mesma forma.  

  Voltemos nossas atenções para as características de Elsa, dentre as quais, 

uma em especial nos agracia: mentirosa. Isso mesmo! A idosa mentia para todos, 

mas não se dava conta de que se tratava de mentira; ou melhor, para ela, uma boa 

causa ou uma ilusão justificam-na. Digamos que Elsa produz um mundo encantado 

à sua maneira: aprecia os romances; insere-se nas ficções; distorce os fatos reais 

da sua própria história, recriando-a. Enfim, ela nos ensina a viver a vida, tornando 

leve o peso da existência!  

  A referida personagem nos impulsiona a refletir sobre duas metamorfoses do 

corpo enfatizadas por Serres (2004): a primeira metamorfose acontece quando 

passamos a não acreditar nas fábulas, nos contos, enfim, nas lendas. Segundo o 

autor, isso ocorre “porque esquecemos o corpo encantador e a extraordinária 

florescência de suas formas” (p.53). A segunda metamorfose se dá pelo 

envelhecimento, no qual ocorre a interrupção desse processo de simulação que 

transforma cada pessoa numa espécie empalhada. Portanto, o idoso tente a viver o 

resto dos dias à espera da morte. Nesse contexto, Elsa contraria as perspectivas 

levantadas pelo autor, representando a transgressão. 

  O final do filme retrata justamente o momento em que Elsa realiza seu sonho 

a partir da ficção: repetir a cena do filme “A doce Vida”, na qual os personagens 

originais (os belos jovens “Anita e Marcello”) declaram seu amor, num cenário 

belíssimo – Fontana de Trevi, em Roma. Para compor a cena a exemplo da original, 

além do lugar de origem, Fred conseguiu um gato, a pedido de Elsa. A “Imagem 

17” revela o cenário: 
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Imagem 17 – Elsa e Fred, na Fontana de Trevi, em Roma 

 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-121048/fotos/ 

 

Para reproduzir a cena, Elsa entra na água, estende os braços em direção a 

Fred e o convida. 

- Vamos. Entre.  

Fred responde, temerosamente: - Não, vamos morrer de frio. 

Elsa o surpreende: - E daí? Se importaria de morrer aqui esta noite? 

Fred se entrega: - Vamos.  

Elsa diz, ansiosamente: - Entre.  

- É um momento mágico, quando eles estão sozinhos no mundo. Então o 

barulho da água... começa a sumir. Querido Marcello, tenho uma confissão a 

fazer. Eu te amo. Eu te amo como nunca amei ninguém. Obrigada. 

- Obrigado.  

- Vamos ser presos. O policial aparece ordenado a saída de ambos, e eles 

simplesmente, dão uma boa gargalhada.  

   Elsa morreu após a realização desse seu maior sonho. Fred, que antes 

encarava a morte de sua primeira esposa como perda do sentido de sua vida, agora 
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visitava o túmulo de Elsa, sorrindo. Lembrava dos momentos felizes e das invenções 

da sua amada. 

  Recorrer a “Elsa e Fred” nos permitiu lançar um novo olhar para a velhice, 

movimentar nossa percepção para ver de outra maneira o culto ao corpo, a 

sabedoria de viver a vida. Elsa nos deu lições de vida, mostrando-nos que a 

liberdade está na nossa capacidade de sentir, de criar, e não, nas limitações de um 

corpo marcado pelo tempo. Essa personagem representa as transgressões sociais, 

cuja moral ancorada por princípios religiosos, mantém uma relação vertical com a 

humanidade, tentando tirar de cena um corpo que sente, que sofre, que deseja, que 

ama, enfim, que mantém uma linha tênue entre prazer e dor.  

  Para alavancar nossas discussões, Santin (1995) vai propor a ética da 

estética, na qual a subjetividade é condição primeira para sua atuação, portanto, a 

sensibilidade é seu ponto fundamental. Precisamos lembrar que, no Ocidente, a 

existência humana e a vida social são marcadas pela “dualidade excludente entre as 

razões da razão e as razões do coração” (p. 36). Nesse sentido, o autor nos alerta 

para a emergência do resgate da sensibilidade, enquanto conhecimento válido, e da 

mesma forma, enquanto vida afetiva.  

  Para maiores esclarecimentos, trazemos a compreensão da expressão “ética 

da estética” retratada por Santin (2005), a qual: 

 

foi construída pela compreensão, como capacidade de sentir, a partir do 
sentido mais original grego, de aisthesis que significa sentir com o outro, 
experienciar emoções com os outros. A ética da estética emerge, neste 
contexto pós-moderno de manifestações de parâmetros e características 
sociais que se tinham deixado de lado e que ganham espaço, cada vez 
mais na vida social. A importância que vai tomando o imaginário, a paixão, o 
afetivo na vida social (p. 40). 

 

  Santin (2005) ainda aponta o conjunto de apoios da ética da estética, a partir 

de quatro momentos da pós-modernidade: o primeiro deles diz respeito à 

construção do corpo. Nesse sentido, “cada sociedade tem suas próprias 

construções corporais resultantes da estrutura e dos sistemas que a sustentam, que 

podem ser de ordem religiosa, econômica ou política” (p. 41). O segundo é o 

hedonismo, cujo prazer é habitualmente limitado e controlado, tanto por princípios 

morais, como também por regras sociais, inclusive políticas. Já aqui na ideia da ética 

da estética, o mesmo consistiria num princípio filosófico, superando assim, os 

antigos conceitos. O terceiro se trata da tactilidade, o que faz com que os 
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indivíduos se toquem uns aos outros, não apenas numa construção corporal 

individual, mas, sobretudo, com o outro. Por último, o tribalismo (ou a visão 

comunitária), na qual instala-se a teronomia estrutural; em outras palavras, minha lei 

é dada pelo outro, oportunizando minhas experiências emocionais com o outro.  

  Aqui, já encontramos uma consonância com o Materialismo Hedonista de 

Michel Onfray. Na perspectiva da ética da estética, o hedonismo também é 

valorizado como um princípio filosófico do prazer, em detrimento aos conceitos 

vulgares que o limitam. 

  Parece-nos que nossa sensibilidade está sendo cada vez mais esquecida do 

convívio com o outro. O estilo de vida das pessoas contribui de modo significado 

nessa perda: a pressa, o estresse, a máquina, a internet, o comodismo, e muitos 

outros fatores. Lutar a favor da nossa sensibilidade, requer mudanças que 

envolvem, sobretudo, nossa construção de corpo. Nessa empreitada, buscamos na 

Educação Física um aporte que valorize nossa capacidade de sentir. A construção 

do corpo na cultura desta área tem nos distanciado do nosso pertencimento 

corporal. Portanto, é preciso que ela desenvolva sua intervenção a partir da 

emergência da realidade do cotidiano.  

  Para tanto, Santin (1995) atenta para a necessidade de a Educação Física 

seguir quatro passos, a saber: o primeiro passo é a “capacidade comunicativa”. Ela 

precisa instaurar um diálogo com os indivíduos através da linguagem do corpo: do 

movimento, da gestualidade, da corporeidade. O segundo diz respeito à 

alfabetização do homem corporal: a Educação Física precisa trabalhar com a leitura 

do corpo, através da linguagem do sentimento, da paixão, da emoção, assim como, 

das necessidades, dos desejos, da presença. Na opinião do autor, alfabetizar o 

homem para aprender tal linguagem, constitui o cerne da ação pedagógica da 

referida área. O terceiro passo seria atentar para a solidariedade orgânica do ser 

vivo, estimulando a alteridade. Por fim, a restauração do homem aestheticus, “cujas 

características pertencem à ordem da beleza, do gosto, do sentimento” (p. 24). A 

Educação Física precisa assumir o desafio de acreditar que a mesmo tem lugar no 

contexto do mundo de hoje. 

  Desse modo, podemos observar que a Educação Física possui subsídios 

para contribuir com o resgate da sensibilidade, através da linguagem corporal que 

deve perpassar por toda sua prática pedagógica. Neste momento, é oportuno relatar 

minha experiência enquanto aluna da graduação, especialmente, na disciplina 
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“Consciência Corporal”. Como foi dito nas páginas introdutórias desse trabalho, 

ressalto sua relevância para a desconstrução efetiva do meu olhar reducionista 

acerca do corpo e da beleza.  Isso foi possível a partir da leitura de livros 

significativos para nosso diálogo acerca das questões éticas e estéticas do corpo. 

Além disso, a disciplina proporcionou vivências que estimularam nossas sensações 

e ainda mais, o exercício de tocar a si mesmo e ao outro, como estratégia para se 

trabalhar a consciência corporal. 

  Uma das leituras marcantes ofertadas pela disciplina foi proposta pelo livro 

“Pensar o Corpo”, de Marzano-Parisoli (2004), que abrange as discussões éticas e 

estéticas aqui propostas. A autora traz uma reflexão filosófica acerca do corpo, no 

intuito de explicar e qualificar seu significado ético, assim como, seu papel moral. 

Dentre suas reflexões, aponta para a insatisfação das pessoas com o próprio corpo, 

resultando numa auto-destruição com a busca incessante de aproximação da 

imagem perfeita propagada indiscriminadamente; e para tal, utilizam diversos meios 

que violam a si mesmos. Nesse sentido, ela faz um julgamento ético dos meios 

utilizados (cirurgia plástica estética, dietas radicais, excesso de treinamentos, entre 

outros) para tais fins, o que torna o corpo escravo do ideal imaginário.   

  Diante dessas breves considerações acerca da minha experiência com a 

disciplina “Consciência Corporal”, apresentamos um dos caminhos possíveis de 

intervenção da Educação Física para valorizar a sensibilidade enquanto 

conhecimento e afetividade. Incitar o diálogo com alunos da área em nível de 

graduação parece-nos uma boa estratégia para formar profissionais que vão se 

deparar diariamente com o problema ético do corpo. Nesse sentido, é preciso incitar 

o desejo pela leitura indagativa, e da mesma forma, proporcionar vivências que 

exercitem a consciência corporal; para que, cada vez mais, haja uma desconstrução 

das visões reducionistas do corpo e da beleza. E ainda mais, atentar para a ética 

como princípio básico para intervenção dos corpos.  

  Ao abordarmos a ética da estética, percebemos sua aproximação com a ética 

hedonista proposta pelos ensinamentos do Materialismo Hedonista de Michel 

Onfray. Em primeiro lugar, há uma convergência no trato dado ao corpo. Ambas 

valorizam-no pelos sentidos. Alertam-nos pela emergência em considerá-lo a partir 

da sensibilidade, em contraposição, ao dualismo excludente que valoriza a mente, o 

inteligível. 
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  Assim como propõe a ética em Michel Onfray, aqui, o outro também é 

considerado.  Ao propor a tactilidade, a ética da estética induz à necessidade do 

outro, para que o tocar não se reduza ao individualismo corporal. A alteridade em 

ambas é, pois, fator fundamental para que o princípio ético da vida com prazer, seja 

atuante e global. 

  Ao abordar a ética da estética não temos a pretensão de abandonar o culto 

ao corpo. Não é este o alvo de nossas críticas, mas sim, pensá-lo na perspectiva do 

cultivo de si, na plenitude do bem viver a vida. A Educação Física pode e deve 

engajar-se nesse novo cenário da ética; fundamentar as práticas corporais tendo 

como pano de fundo a estética na perspectiva da sensibilidade, em contraponto, à 

estética, ao rendimento físico, e todos os meios que condicionam o corpo à sua 

condição de máquina.  

  Vemos tanto a Educação Física, como o Materialismo Hedonista de Michel 

Onfray, como sendo dois grandes aliados para o resgate da sensibilidade, e 

portanto, da existência, em seu pertencimento corporal.  
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Considerações Finais 
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  É com imenso prazer que demarcamos a chegada ao nosso destino. No meio 

do caminho, deparamo-nos com obstáculos, os quais foram criados pelas 

convicções arraigadas num corpo sombrio, que se revela quando menos esperamos. 

Todavia, jamais pensamos em desistir desta odisseia pelo conhecimento. Na 

verdade, o encantamento pelas “novas descobertas” foi nos impulsionando a novos 

horizontes. Neste momento, direcionamos nosso olhar a todo caminho percorrido 

para refletirmos sobre as inquietações que nos moveram até aqui. 

  Nesta longa e divertida viagem, trilhamos dois caminhos para então, 

encontrarmos nosso “tesouro”. O primeiro deles, o mais temeroso, foi capaz de 

desestabilizar nossas crenças, oportunizando nosso primeiro confronto com o corpo. 

O segundo nos apresentou formas de atenuar os pesares da existência, através do 

prazer, buscado numa ação de reciprocidade com o outro. A partir de então, 

interrompemos nossa odisseia, para voltamos a percorrer um caminho já conhecido, 

mas agora, visto com outros olhos.  

   Esta odisseia foi proporcionada pela Filosofia Hedonista de Michel Onfray, 

cujo ponto central, como vimos, está na intenção do autor em exaltar o corpo e o 

prazer, considerados pelo mesmo como sendo os grandes esquecidos da história da 

filosofia.  

  Nesse sentido, nossa primeira parada foi destinada à configuração do corpo a 

partir do ascetismo. Para tanto, conhecemos os desígnios da tradição filosófica, que 

se dá especialmente com o platonismo, e posteriormente, com os preceitos das 

religiões monoteístas, em especial, o Cristianismo. Na interpretação do nosso 

filósofo, são, pois, os grandes líderes dos contendores do corpo e do prazer.  

  Como vimos, os preceitos religiosos são ancorados pela moral cristã, que dita 

as regras de como viver a vida real, em busca da eternidade. Nessa lógica, 

constatamos que o corpo é o grande vilão de sua própria história, sendo 

negligenciado para proteger a alma das consequências trágicas provenientes dos 

desejos carnais. Portanto, para sanar nossa culpa, e amenizar nossos pecados, o 

imperativo é claro: não desfrutar dos prazeres carnais! Nessa perspectiva, a figura 

do anjo é apreciada como sendo o modelo perfeito da existência: é bondoso, 

protetor, assexuado, imaterial, imortal, portanto, perfeito. Suas asas são de extrema 

importância, pois permitem a subida aos céus, onde se encontra o divino. 

  Nesse sentido, constatamos a incompatibilidade do anjo com nossa existência 

corporal, na vida terrena. Logo, o Corpo Glorioso almejado pelo ideal ascético é um 
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corpo dissociado da mente; contido; incompleto: corpo desprovido de sensações, 

que luta contra seus próprios instintos.  

  Essa passagem para chegarmos à configuração do Corpo Glorioso nos fez 

repensar sobre nossas crenças. Talvez, nunca tivéssemos questionado as bases 

que sustentam nossa fé no divino. O medo da morte, e portanto, do desconhecido, 

possivelmente,  tem o poder de nos impedir de adentrarmos nessas questões 

espirituais. Mesmo sem pretensão (declarada) de nos converter ao ateísmo, nosso 

filósofo foi capaz de incitar nossa reflexão sobre o obscurantismo das pretensões 

religiosas. Com isso, conseguimos, ao menos, compreender a origem do remorso e 

o quanto o mesmo nos impede de desfrutarmos do agradável da vida. A partir de 

agora, confesso uma pretensão de desconsiderá-lo da minha existência. 

  Após essa primeira passagem pelo pensamento de Michel Onfray, 

retornamos ao conhecimento da nossa área de investimentos: a Educação Física. É 

a ela que atribuímos o caminho já percorrido em outros momentos. Dada a 

configuração do Corpo Glorioso, a partir da moral cristã, passamos a refletir sobre o 

ideal de corpo intensificado pela referida área, e como a moral interfere nessa 

idealização.  

  Como apontamos, a Educação Física intervém sobre os corpos, e por muito 

tempo, sua atuação esteve atrelada ao movimento pela saúde. Nesse contexto, o 

excesso de gordura era combatido para evitar os problemas de saúde pública. 

Assim, houve uma disseminação de hábitos considerados saudáveis, atrelados a 

valores morais do autocontrole.  

  Talvez seja consensual, que tais valores morais estejam sendo drasticamente 

substituídos por valores estéticos. Nesse novo cenário, há um ideal de corpo 

propagado pela Educação Física, que está em consonância com a forma da 

jovialidade: enxuto, firme, leve, musculoso, enfim, belo, de acordo com os padrões 

disseminados pela sociedade vigente. O princípio de saúde também é alavancado 

nessas questões, mas nos parece que acaba ficando em segundo plano. Dentro 

dessa perspectiva, a gordura é totalmente desprezível; agora por descaracterizar o 

corpo esteticamente aceito. 

  A partir de então, o culto ao corpo belo se alastra, e sua busca acarreta 

medidas bruscas: dietas milagrosas, exercícios extenuantes, cirurgias plásticas 

estéticas, e chegando lamentavelmente, aos extremos com o uso de anabolizantes. 
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   Dispomo-nos, pois, a refletir sobre esse cenário, pois consideramos 

emergentes para nossa sociedade. O culto ao corpo precisa ser encarado como o 

cultivo de si, para nos proporcionar o prazer da existência, e ademais, para nos 

encorajar a enfrentarmos as intempéries da vida, de frente, sem nos esquivarmos. A 

busca pelo aumento da auto-estima precisa ser desviada da meta imposta pelos 

padrões corporais, pois, lamentavelmente, estaremos fadados ao declínio. Para 

sermos aceitos pelo outro, é preciso que sejamos por nós mesmos. E a Educação 

Física detém o poder de nos auxiliarmos nesse cultivo de si, da mesma forma que 

tem o poder de contribuir com a busca do corpo belo. 

  Depois dessa parada estratégica no âmbito da Educação Física, voltamos a 

trilhar o segundo caminho da filosofia de Michel Onfray, e o mais atraente, decerto. 

Fomos impactados pelos ensinamentos hedonistas, os quais primam pelo prazer de 

viver o momento presente, mesmo com toda efemeridade da vida alavancada pela 

dureza do real. Em contraposição total ao ideal ascético, o ideal hedonista apresenta 

o corpo como sendo o herói e protagonista de sua própria história, mesmo com seu 

triste fim demarcado pela morte.  

  A partir de então, o corpo se reconcilia com a mente (portanto, a carne com o 

espírito) e passa a ser configurado: corpo libertino, que goza e faz gozar. Corpo 

livre, logo, ateu, que transgride as convenções sociais. Corpo feito de matéria, que 

toca e é tocado. Que tem o poder de conhecer através dos cinco sentidos. Corpo 

que sente, que sofre, que deseja, que ama. Corpo sujeito da existência, que ora se 

torna objeto da contingência. Corpo que despreza a morte para desfrutar da vida. 

Enfim, corpo sujeito a dor e ao prazer. 

  A Filosofia Hedonista de Michel Onfray nos tirou de um estado de conforto, no 

qual os princípios morais e éticos nos guiavam, para então, fazer-nos pensar sobre 

nossa própria existência corporal, em que deveríamos ser nossa própria lei. 

Descobrimos, pois, que podemos sim transgredir as convenções sociais, sem, no 

entanto, desconsiderar a ética de nossos atos. Todavia, fomos tentados a vê-la de 

outra forma, que pode nos beneficiar na relação com nosso próprio corpo e com o 

outrem.  

  Como vimos, a ética do corpo em Michel Onfray é lúdica, ancorada pela 

busca do prazer, em sintonia com o prazer do outro. Essa questão ética nos 

conduziu, novamente, a voltar ao percurso da Educação Física.  
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  A ética do corpo nessa área se encontra em conformidade com a idealização 

do belo, já apontada. Logo, a velhice é temida, culminando na busca de uma 

imagem corporal que possa sobrepujar a “crueldade” do tempo. Nessa perspectiva, 

manter uma relação ética com o corpo significa camuflá-lo da velhice, através dos 

meios disponíveis que o manipulam a exemplo de um objeto.  

  Em total discordância com a ética do corpo jovem, buscamos refleti-la a partir 

da ética da estética, a qual valoriza a subjetividade do indivíduo, logo, a 

sensibilidade. Portanto, percebemos a urgência em resgatar a sensibilidade, não 

apenas enquanto dimensão afetiva, mas também, enquanto conhecimento válido. 

Parece-nos, que tudo ao nosso redor conspira contra tal resgate.  

  É nessa empreitada, que valorizamos a Educação Física, impondo-lhe seu 

papel de intervir sobre o corpo, não a maneira de uma máquina, mas no sentido de 

nos ensinarmos a linguagem dos gestos, da expressividade. Como vimos, esta área 

vem apresentando avanços em suas discussões sobre as questões éticas e 

estéticas do corpo, e consequentemente, mudando o foco da transformação do 

corpo em máquina, para seu ponto central: a sensibilidade. Cada vez mais a 

Educação Física vem ganhando espaço no meio acadêmico e social como prática 

pedagógica que nos proporciona a sabedoria de viver a vida com felicidade e prazer. 

Mas é importante que estejamos cientes de que a jornada é longa, e nossa 

empreitada contra o culto ao corpo está longe de ser sanada.   

  Finalmente, nossa odisseia nos permite uma parada para o descanso. Mas 

sejamos breves! Pois o fascínio do conhecimento nos convida, a cada momento, a 

embarcarmos em novas viagens, em novos desafios, em novas experiências.   

  Todos os ensinamentos aqui contemplados nos auxiliaram na sabedoria para 

o bem viver, pois como aprendemos, não basta querer, é preciso saber viver. 

Esperamos que este trabalho possa ter plantado sementes férteis para novos 

investimentos no universo da pesquisa, sobretudo, nas reflexões acerca da nossa 

existência corporal. Longe da pretensão de cessar as lacunas de todo processo 

investigativo, passamos a pensar em outras problemáticas de estudo. No momento 

nos resguardamos ao aprofundamento das leituras aqui iniciadas, para então, 

elaborarmos um projeto em nível de doutorado. Os desafios continuam! 
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A FESTA DE BABETTE 

Gabriel Axel, 1987.  

Dinamarca, século XIX. Phillipa e Martine são filhas de um 

rigoroso pastor luterano. Após a morte do religioso surge no 

vilarejo Babette, uma parisiense que se oferece para ser a 

cozinheira e faxineira da família. Muitos anos depois, ainda 

trabalhando na casa, ela recebe a notícia de que ganhou 

um grande prêmio na loteria e se oferece para preparar um 

jantar francês em comemoração ao centésimo aniversário 

do pastor. Os paroquianos, a princípio temeremosos, pois 

nunca haviam desfrutado de um prazer carnal, acabam 

rendendo-se aos prazeres propiciados pelo paladar, 

incitado pelo banquete de Babette. 

OS CONTOS PROIBIDOS DO MARQUÊS DE SADE 

Philip Kaufman, 2000. 

Vivendo em um asilo ao término de sua vida, o Marquês de 

Sade (Geoffrey Rush) torna-se amigo do diretor do asilo em 

que reside, Abbe Coulmier (Joaquim Phenix). Com ele, o 

Marquês troca confidências a respeito da afeição de ambos 

pela bela lavadeira do asilo, Madeleine (Kate Wislet). A 

amizade dos dois cresce cada vez mais, até que Napoleão 

Bonaparte envia ao asilo um conceituado médico (Michel 

Caine), no intuito de curar o Marquês de sua suposta 

loucura. Entretanto, a vida do médico apenas faz com que o 

caráter rebelde e libertino do Marquês fique cada vez mais 

forte. 
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ELSA E FRED: Um Amor de Paixão 

Marcos Carnevale, 2006. 

Uma incomum e divertida história de amor. Fred é um 

senhor recém viúvo e apático que vê a sua vida ser 

completamente transformada ao conhecer a extravagante 

Elsa, uma inquietante senhora com espírito jovial e 

aventureiro. Ela é uma de 83 anos que sonha em conhecer 

Roma e ele é um homem de 80 anos que começar a viver a 

vida de verdade. 


