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1.Para Epicuro(341 – 271 a.C): 

I.Felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos, ela é fundamentalmente 

prazer. Assim, ser feliz é sentir prazer. 

II.Todos os seres humanos buscam prazer e fogem da dor e para sermos felizes, 

devemos gerar, primeiramente, as condições materiais e psicológicas que nos 

permitam experimentar apenas o prazer na vida. E prazer, para ele, é sobretudo 

ausência de dor. 

III.Uma das principais causas de angústia e infelicidade, são as preocupações 

religiosas e as superstições. 

Está correta a alternativa: 

a.I e II 

b.II e III 

c.I e III 

d.I, II e III 

 

2.Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a.(   )Epicuro dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar, 

por isso ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos 

desnecessários e se permitissem apenas os naturais e necessários. v 

b.(   )O filósofo recomendava agir com prudência racional, ou seja, avaliar a ação de 

cada desejo. F (cada prazer) 

“Só há um 

caminho para a 

felicidade. Não 

nos preocuparmos com 

coisas que ultrapassam 

o poder da nossa 

vontade.”                                         

Epicuro 

 

 

“Não se assemelha 

absolutamente a um 

mortal ... 

O homem que vive  

entre bens imortais.” 

Epicuro 

https://epicuro.blogabet.com/ 
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c.(   )Para o filósofo alguns prazeres são mais duradouros e encantam no espírito, 

como a boa conservação, a contemplação das artes e a audição de música.v 

d.(   )Para Epicuro outros desejos são movidos pela explosão das paixões, são muito 

intensos e imediatos e perdem sua força com o passar do tempo. F (outros prazeres) 

 

3.Explique a teoria dos desejos de Epicuro? 

Epicuro divide os desejos em três tipos: desejos naturais e necessários – comer, 

beber e dormir; desejos naturais e desnecessários – comer alimentos refinados, 

tomar bebidas especiais e caras e dormir em cama e lençóis luxuosos; desejos não 

naturais e desnecessários – riqueza, fama e poder. 

 

4.Explique qual é o segredo do prazer e da felicidade para Epicuro? 

O segredo seria contentar-se com pouco, pois com a expectativa reduzida, não há 

decepção, e um grande prazer pode advir de um simples copo de água, por exemplo. 

 

5.Agora, faça uma lista dos seus desejos. Depois procure classificá-los de acordo com 

a teoria de Epicuro. 

Resposta Pessoal 

6.Se você desenvolvesse o autocontrole e desejasse apenas o que é natural e 

necessário, sofreria menos ou seria mais feliz? Comente. 

Resposta Pessoal 

 


