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TEMA: FELICIDADE EM EPICURO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Intervenção sobre a concepção de felicidade para o filósofo grego Epicuro de Samos do século IV 

a.C. A intervenção foi aplicada na turma do 2° ano de administração do colégio PREMEN, no 

período noturno, no dia 30/10. Disseminada pela escola epicurista, a filosofia de Epicuro 

relacionada a felicidade propõe que o indivíduo deve buscar sempre os prazeres moderados que 

levam a tranquilidade (ataraxia) e se livrar da dor, desejos e do medo para alcançar a felicidade.  

OBJETIVOS:  

 Esclarecer a concepção Epicurista da felicidade; 

 Investigar o conceito de ataraxia; 

 Refletir sobre a existência e perceber se é possível alcançar a felicidade seguindo a filosofia 

epicurista. 

 Relacionar a filosofia epicurista com o curta exibido.  

METODOLOGIA:  

Sensibilização 

Exibição de Piper: Descobrindo o mundo, uma curta-metragem de animação estadunidense 

realizada e escrita por Alan Barillaro e produzida pela Pixar Animation Studios. 

Problematização 

Conversa sobre as impressões dos alunos em relação ao curta exibido, buscando uma reflexão 

sobre a protagonista e como ela lidou com os acontecimentos de sua vida.  

Introdução ao filósofo 

Apresentação do filósofo para a turma através de foto e informações biográficas contidas em slides.  

Apresentação da filosofia  

Através de slides foi apresentado o seguinte mapa conceitual: 



 

 

O mapa direcionou toda explicação dos conceitos. Para explicar a ataraxia foi utilizado o quadro. 

Para reforçar a questão de que a felicidade depende de pequenos prazeres, foi exposto a seguinte 
citação: “Nenhum prazer é em si um mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres 

trazem consigo maior número de males do que de prazeres.”Para finalizar, foi feito uma fala 

que buscou procurar elementos no curta que poderiam ser usados como exemplos de uma atitude 
epicurista.  

Recursos 

Quadro branco, marcador para quadro branco, apresentação de slides, livro didático, multimídia e 

computador. 

PRODUTOS GERADOS:  

Slides. 

REFERÊNCIAS: 

ARANHA, Maria Lúcia. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

PIPER: Descobrindo o Mundo (2016). Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt5613056/>. 

EPICURO. Carta sobre a felicidade (Meneceu). Disponível em: 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2015/01/epicuro-carta-sobre-a-felicidade.pdf. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE:  

Essa intervenção obteve bons resultados, pois os alunos se puseram a questionar sobre suas 
concepções de felicidade. Houve certa dificuldade para relacionar o curta com a filosofia exposta, 

mas com auxílio da acadêmica chegou-se a alguns resultados.   
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