
 

SUSTENTABILIDADE DA VIDA: CONSIDERAÇÕES 

FILOSÓFICAS A PARTIR DE EPICURO 

 

TELOCKEN, Suelen Geíse,
1
 

MARIÑO, Carlos Vinicius,
2
 

LONDERO, Pablo Renan Da Silva, 
3
 

NEUBAUER, Vanessa Steigleder,
4 

WOLTMANN, Angelita
5 

LEAL, Roberto Basilio
6 

PETERSEN, Pedro Trindade
7
  

 

 

Resumo: Para Epicuro sempre há um meio de ser feliz. O problema, segundo ele, é que as 

pessoas procuram isso em lugar errado, também acreditava que não devemos nos sentir 

culpados por desejar uma vida prazerosa e divertida, e comprometia-se a nos mostrar o 

caminho para ela. Mas conforme seu entendimento, Epicuro nos pede para refletir e ver que a 

felicidade não depende apenas do dinheiro, mas sim, que a felicidade advém do prazer que as 

nossas realizações nos proporcionam. Grande parte dos filósofos que sucederam as ideias 

epicuristas chocavam-se com a ideia de “prazer” relatado por Epicuro. Mas a concepção 

epicurista, sua essência, foi: “Não sei o que nos faz felizes, podemos nos sentir atraídos por 

bens materiais, na crença de que eles vão nos trazer felicidade, e não há maior prova disso do 

que o nosso comportamento de consumo”. 

Com base nas ideias expostas, este texto se propõe a explicar de uma forma melhor e 

compreensível a vida, a história, os conceitos e a filosofia de Epicuro de Samos. 
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Abstract: For Epicurus there is always a way to be happy. The problem, he said, is that 

people look for it in the wrong place, also believed that we should not feel guilty for wanting 

a pleasant and fun life, and undertook to show us the way to her. But as his understanding, 

Epicurus asks us to reflect and see that happiness depends not only on money, but that 

happiness comes from the pleasure that our achievements provide. Much of the philosophers 

who followed the Epicurean ideas clashed up with the idea of "pleasure" reported by 

Epicurus. But the Epicurean conception, essence, was: "I do not know what makes us happy, 

we may feel attracted to material goods in the belief that they will bring us happiness, and 

there is no greater proof of this than our consumption behavior”. Given the above ideas, this 
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text aims to explain better and understandable way the life, history, concepts and philosophy 

of Epicurus of Samos. 

 

Key words: Happines. Pleasure. Philosophy. 

 

 

1- Introdução 

 

Epicuro buscava a felicidade, ética e sensação, nas quais ele tentava traduzir as 

sensações que buscavam a felicidade, e com isso procurava mostrar para seus seguidores o 

que ele achava sobre a felicidade, e como ele vivenciava esta ideia. Trataremos através deste 

artigo de uma forma melhor de entender e compreender a vida, a história, os conceitos e a 

filosofia de Epicuro de Samos, filósofo grego que viveu de 342 a. C. até 271 a. C., e como ele 

transmitia seus ideais para seus ouvintes. Dividiremos o texto em quatro tópicos, sendo que 

no primeiro abordaremos a historia deste filósofo.  

Já no segundo tópico faz-se um apanhado de seus ideais filosóficos, seus conceitos e 

pré-conceitos para com a vida e do modo como as pessoas deveriam se comportar diante de 

sua visão de vida e felicidade.  

Um dos preceitos centrais do pensamento de Epicuro é “a ausência de dor”.  

A consciência da dor e do prazer é o que faculta ao homem escolher causar dor ou 

prazer. A ética social epicurista, uma vez bem compreendida, leva a conclusão de que a 

consciência de dor e de prazer induz o homem a se furtar da dor e, portanto, a evitar produzi-

la injustamente a outrem. Assim, como a felicidade real, tendo em vista que o homem pode 

fazer o bem e se sentir feliz, onde sua própria felicidade é sua maior recompensa, também 

pode fazer o “mal” e ainda assim se sentir bem com isso.  

Já, no terceiro tópico, iremos expor a ideia de felicidade e felicidade real para Epicuro, 

quando uma pessoa está feliz, ou apenas esta com ausência de dor, se deve continuar vivendo 

desse modo, ou deve mudar seu modo de viver, se habituando às fases que a vida  

proporciona, sempre seguindo o lado bom e significativo da vida. Diferenciaremos esses 

“tipos” de felicidades, para um melhor aclaramento destas ideias. 

Enfim, no último tópico, aprofundaremos o assunto de Bens materiais e Bens da alma, 

para alcançar a felicidade. Os bens para o homem são oriundos do externo, da alma e do 

corpo. Desta forma, dizemos que os bens da alma são bons no sentido estrito e completo, cujo 

classificamos as ações e as atividades da alma como bens da alma.  



 

 

2- Epicuro e sua história:   

   Epicuro foi concebido, de pais atenienses, na ilha de Samos, em 342 a. C., e 

veio a falecer em Atenas, em 271 a. C. Epicuro despertou seu interesse pela filosofia 

precocemente, em plena adolescência. Ainda jovem se transferiu de Samos para Teos, 

onde estudou com um discípulo de Demócrito. A mudança para Atenas ocorreu em 

323 a. C. Nessa época é que ele deve ter ouvido os ensinamentos de Xenócrates, 

sucessor de Platão na “Academia”. Em seguida, viajou provavelmente durante anos, 

tendo ensinado em Mitilene e Lâmpsaco. Voltou a Atenas só em 306 a. C., quando 

comprou o seu famoso "jardim". Ali viveu com os amigos e criou a escola que dirigiu 

até seus últimos dias (FARRINGTON, Benjamin, 1968.) 

  Discordando da Academia e do Liceu, heranças platônica e aristotélica que 

dominavam a vida cultural da Grécia de seu tempo, Epicuro era representante do pensamento 

contrario ao prestígio dessas duas escolas. Procurava uma filosofia prática, essencialmente 

moral e que correspondesse às necessidades de seus contemporâneos, para os quais a 

desagregação da cidade-estado fundava toda uma crise de civilização. Preocupado com o 

desajuste dos sistemas filosóficos tradicionais em relação à mudança de cultural e política que 

se processava, Epicuro não propõe uma cultura diferente, entretanto um novo modo de ver e 

estar no mundo e de viver a vida.  

 

“Radicalizando a posição atomista de Demócrito, Epicuro apostou na ideia de que o 

conhecimento do mundo se deve aos sentidos, e que isso não tinha como ser 

diferente, pois, quando realizamos nossas investigações empíricas, temos de 

entender que, para determinadas questões, há só uma resposta condizente com a 

evidência dos sentidos, mas que, para outras -  que não poucas-, há varias respostas 

condizentes com a evidência dos sentidos. Ou seja, Epicuro objetou aos céticos é 

que estava ciente de que não havia a unicidade de verdade. Não ter uma só resposta 

que fosse tomada como verdadeira não seria algo estranho para ninguém.” 

(MANOLE, 2010, p. 59).  

 

Ao retomar as contribuições anteriores e, em particular, a de Demócrito, Epicuro fixou 

um todo coerente, que tem por objeto central a felicidade do ser humano. Essa felicidade foi 

mal interpretada pelos seus desafetos, que a apresentaram, ao contrário do filósofo, mais 

como uma exaltação do corpo e dos sentidos que do espírito e sua cultura. FONTE 



 

Segundo Epicuro, os maiores obstáculos para a felicidade do ser humano são o temor 

da morte e o medo da ira divina, mas eles podem ser eliminados graças ao conhecimento da 

natureza.  

  A ética de Epicuro assegura aos homens que a felicidade é facilmente alcançável, 

desde que alguns poucos deveres naturais sejam satisfeitos, pois a felicidade não é outra coisa 

que a ausência de dor física e um estado de ânimo livre de qualquer perturbação ou paixão. 

Assim, a felicidade, para Epicuro, se mostra como um prazer estável, que os gregos 

chamavam de ataraxia.  

 

“Ora, a nossa definição esta em harmonia com aqueles que dizem que a felicidade é 

virtude, ou uma virtude particular, porque uma atividade de acordo com a virtude 

implica virtude. Contudo, presumivelmente, não faz pouca diferença se pensamos o 

bem supremo como consistindo na passou no exercício da virtude: em um estado da 

mente ou em uma atividade. Pois é possível para o estado estar presente em uma 

pessoa sem efetuar bem algum”(RACHELS; RACHELS, 2014 p. 79) 

  

  

3-  Conceitos centrais no pensamento epicurista 

 

 Para compreender melhor e de forma sintética o pensamento epicurista, faremos uma 

abordagem das ideias consideradas centrais em sua filosofia, como A principal idéia de 

Epicuro é da libertação da dor através da busca do prazer através dos sentidos, garantindo que 

a principal forma de aprender e ter certeza das coisas é através das sensações e do proveito 

que a busca por boas sensações nos dão. 

Inicialmente, Epicuro utilizou-se da teoria atômica de Demócrito para justificar a 

constituição de tudo que há, das estrelas a alma, tudo é formado de átomos, sendo porém de 

diferentes naturezas. A morte seria o fim do corpo (e do individuo), que era entendido como 

somatório de carne e alma, pela desintegração completa dos átomos que o constituem. Esta 

teoria tinha finalidade de explicar todos os fenômenos naturais conhecidos ou ainda não e, 

principalmente, extirpar os maiores medos humanos, ou seja, o medo da morte e dos deuses. „

 Epicurismo é um sistema filosófico, que prega a procura dos prazeres moderados para 

atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência de sofrimento 

corporal pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. Já 

quando os desejos são exacerbados podem ser fonte de perturbações constantes, dificultando o 

encontro da felicidade que é manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. Esse sistema, 

fundado por Epicuro, propunha que o ser humano deve buscar o prazer, pois, segundo ele o 



 

prazer é o principio e o fim de uma vida feliz. Os epicuristas buscavam a ataráxia, termo 

grego usado para designar o estado de ausência de dor, quietude, serenidade e quietude da 

alma.  Defendiam uma administração racional e equilibrada do prazer, evitando exceder aos 

desejos insaciáveis que inevitavelmente terminam no sofrimento. A Filosofia epicurista 

 divide-se em Lógica e Física.  Ele procurou de certa maneira associar a teoria à prática,  a 

Ciência como fundamento da moral, tem como finalidade garantir a pessoa humana.  

  

“Um epicurista não é aquele que bebe a água e fica com um pouco de sede para, 

então, pode dizer que ficou saciado na exata medida. Ele é aquele que bebe a água 

somente quando tem sede, e aprendeu a educar os sentidos de modo a não beber 

nenhum gole a mais que cause desprazer.  

“A água é ingerida na exata medida (um termo caro a Aristóteles, para o “bem 

deliberar”) que provoca o prazer e é deixada de ser ingerida no acurado ponto em 

que passaria a causar um mínimo de desprazer.” (MANOLE, A Aventura da 

Filosofia de Parmênides e Nietzsche de Paulo Ghiraldelli Jr. P. 66).  

  

Para tal é necessário o desenvolvimento da serenidade, na busca da realização da paz, 

como caminho da apatia total. O homem não pode deixar se influenciar pelas ideologias do 

meio, ou seja, aquilo que denomina de antropologia popular.  

A sua Filosofia é entendida como sabedoria de vida, como técnica de evolução 

racional, motivo pelo qual o homem tem que necessariamente conhecer o mundo, o 

mecanismo do seu funcionamento da Física.  

 O que diz precisamente Epicuro? o homem para ser feliz precisa libertar-se do medo, 

dos seus temores, que tem a respeito da vida, sobretudo, da morte, do além, é obrigatório, 

libertar do próprio Deus, e viver a vida em conformidade com a realidade cotidiana.  

Essa, a grande tarefa da Filosofia, orientar o homem a seguir rumo à felicidade, a 

única possível, a construção do prazer. Estamos nesse mundo, apenas para efetivação desse 

objetivo, não existe outra finalidade à existência do homem.  Por isso que, Epicuro procura o 

estudo democrático para fundamentar seu sistema filosófico libertário. Qual o motivo de 

preocupar com a alma, quando o homem é somente um produto químico? Isso significa que 

homem, existe apenas do ponto de vista material, somos composições de átomos e nada mais. 

Não existe realidade divina “céu”, muito menos o arbítrio de Deus, o que denominamos como 

alma é apenas o conjunto de átomos, muito sutis, mas a sua realidade é material, assim 

semelhante ao corpo. Em razão dessa compreensão, o homem, não de deve ter nenhuma 

preocupação com a morte. Muito menos com uma vida espiritual pós-morte, isso porque o 



 

homem existe enquanto vive, morto, o que existe é apenas a sua realidade material integrando 

a natureza.   

O homem é, antes de morrer, depois de morto, transforma-se apenas em matéria 

decomposta. A respeito da sua gnosiologia, ou seja, aplicação da sua lógica. Todo 

conhecimento resulta apenas da percepção, o importante é perceber corretamente, pois a 

mesma está associada a sensação. Esta possibilita ao homem ao seu mecanismo cognoscitivo 

a perceber o entendimento da verdade, a única exclusivamente material.  

  

“Que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas 

acontecem ou por necessidade, ou por acaso ou por vontade nossa; e que a 

necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão 

pela qual nos acompanham a censura e o louvor” (Carta sobre a felicidade,  “A 

Meneceu” UNESP 1997).  

 

 

4- Felicidade:  

 

Para Aristóteles, segundo Robinson e Garrat, 

O ponto de partida da ética é a felicidade, por ela ser o bem supremo, o bem que é 

sempre escolhido por si [...] Aristóteles concordava com Platão: ...quanto aos 

humanos serem, essencialmente, seres sociais melhor organizados em cidades-

estado. Mas em relação à moral, Aristóteles é mais pragmático (ROBINSON; 

GARRAT, ano, p. 40). 

 

Temos que estabelecer que buscamos percorrer determinado modo de vida, pela 

atividade, porque isto é aceito em sentido mais estrito, ora se a função do homem é uma 

atividade da alma de acordo com um principio racional e se sustentamos que a função de um 

indivíduo é geralmente a mesma, nós assumimos que a função do homem é uma espécie de 

vida, ou seja, uma atividade de ações da alma que implicam com um principio racional. E, 

desse modo, se a função de um bom homem é desempenhar isso bem e corretamente e se toda 

função é desempenhada bem quando realizada em acordo com sua excelência própria, se tudo 

isso é assim a conclusão que o bem para o homem é uma atividade da alma em acordo com a 

virtude é felicidade. (ROBINSON; GARRAT, ano, p. 45). 

A definição de Epicuro é apoiada, também, pela crença de que o homem feliz vive e 

passa bem, isso porque aquilo que descrevemos é uma espécie de vida boa ou próspera. Ela 

também está em harmonia com aqueles que dizem que a felicidade é uma virtude ou uma 



 

virtude particular, porque uma atividade de acordo com a virtude implica virtude – é 

disposição que reside no meio termo relativo a nós, determinada por um princípio racional tal 

qual o homem geralmente determina. (ROBINSON; GARRAT, ano, p. 53). 

  No entanto, parece claro que a felicidade necessita da adição de bens externos como 

dissemos, pois é difícil quiçá impossível fazer coisas boas sem recursos. Algumas pessoas 

acham que a felicidade vem por intermédio de riqueza, ou de influencia política, também 

como uma boa ascendência ou “crianças boas”, a beleza pessoal cuja falta se opõe a nossa 

felicidade, pois o nome dificilmente é feliz feio. A felicidade parece requerer também esse 

tipo de prosperidade, sendo a razão pela qual alguns a identificam com uma boa fortuna, 

conquanto outros a identificam com a virtude.  

Epicuro tinha duas definições para como se deveria viver: A primeira é de que se você 

tem um pouco de dinheiro, amigos e tempo para pensar, analisar e resolver os problemas da 

vida, sua felicidade será alta, com isso irá satisfazer e levar uma vida prazerosa independente 

de sua renda financeira. 

 A segunda “forma” de viver é de que se você não tem amigos e não tem liberdade 

nem tempo para reflexão, seu alto dinheiro não te trará a felicidade que é necessária para se 

ter uma vida feliz. 

Para ele, não somos felizes, pois não entendemos o que queremos e com isso somos 

vítimas da sociedade de consumo. Quando alguém não está feliz e não sabe como buscar essa 

felicidade, busca-a em bens materiais, o que na realidade, não é a felicidade em si, e só uma 

felicidade superficial, a qual não te fará satisfação. 

 

“Encaramos a autossuficiência como um grande bem, não para que possamos  

desfrutar apenas de poucas coisas, mas para que, se não tivermos muitas,  nos 

possamos satisfazer com as poucas, estando firmemente persuadidos de que quem 

retira o maior prazer do luxo é quem o encara como menos preciso, e que tudo o que 

é natural se obtém facilmente, ao passo que os prazeres vãos são difíceis de obter.”  

(Epicuro. Carta sobre a felicidade “a Meneceu”. UNESP, 1997.).  

 

A ética de Epicuro mostra a felicidade como sendo diretamente ligada ao prazer. O 

prazer é o começo e o fim de uma vida feliz. O homem é inclinado a procurar o prazer e a 

fugir da dor e através do critério do prazer é que nós avaliamos todas as outras coisas.  

Existem para ele duas formas de prazer, o primeiro é o prazer estável que é a ausência 

da dor e da perturbação, o que ele diz ser de ataraxia e aponia, nessa forma de prazer o 

homem não sofre e mantêm-se em paz podendo atingir a felicidade.  

“Estoicos e Epicuristas tinham um ponto de acordo na harmonia com a natureza 

voltada para a prosperidade: as felicidades Divergiam, no entanto, sobre o que seria 



 

a prosperidade, ou seja, a felicidade. Também não estavam de acordo sobre os 

caminhos para alcançar tais fins.  

 

Epicuro viu a edaimonia atrelada ao prazer. Os estoicos viram o prazer como algo 

menor, e não o aprovaram como caminho a edaimonia. As palavras “estoico” e “epicurista” 

vieram a se opor justamente em cima da disputa sobre o “culto do prazer”.  

Ora, a busca do prazer, na doutrina de Epicuro, era a busca pela ausência de dor. Desse 

modo, Epicuro queria que o homem, de maneira sábia, pudesse aproveitar as situações da vida 

a fim de não se angustiar. Ele nunca defendeu outra coisa que não a ideia de satisfação dos 

prazeres na sua justa medida.  

“Quando bebemos um copo d‟água na exata medida da sede, sem mais e sem menos, 

temos a satisfação segundo o prazer máximo naquele ato- eis aí o grande 

ensinamento da busca pelo prazer do hedonismo epicurista.” (MANOLE, A 

Aventura da Filosofia de Parmênides e Nietzsche de Paulo Ghiraldelli Jr. P. 63). 

 

Na segunda forma de prazer, que é a da alegria e a do gozo, o homem pode tornar-se 

escravo do prazer e levar uma vida perturbada, o que não é condizente com a felicidade.  

 Segundo a filosofia de Epicuro é preferível a sabedoria feliz a insensatez feliz e a 

justiça é apenas um acordo feito entre os homens para atingirem um fim comum que é  

impedir de fazerem-se o mal reciprocamente. 

Para Epicuro, há três modos de alcançar a felicidade, se você só obtiver um, dois, ou 

nenhuma dessas formas de “ser feliz”, você não é uma pessoa virtuosa, e com isso, não é uma 

pessoa completamente feliz. Esses modos são: A amizade, a liberdade e a reflexão.  

 

Amizade: De todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a 

vida, a maior é a aquisição da amizade. Um exemplo da amizade para Epicuro é que até para 

um simples lanche você não deve estar sozinho devera pensar na companhia de quem você 

fara isso, mais do que no que vai comer e beber. Epicuro cita: Toda a amizade é desejável por 

si própria, mas inicia-se pela necessidade do que é útil.  

Liberdade: Epicuro sempre defendia a liberdade humana como algo primordial na sua 

vida, e na vida dos outros, Epicuro dava a autoconsciência como princípio da liberdade que se 

instaura desde o reino da natureza. E o fruto mais saboroso da autossuficiência é a liberdade.  



 

Reflexão: Epicuro preocupava-se especialmente com o que ele e seus amigos 

aprendessem a analisar suas ansiedades com relação ao dinheiro, doença, morte e ao 

sobrenatural.  

A identidade de cada um de nós, isto é, o que acreditamos ser e o que os outros 

acreditam que sejamos, é fator decisivo de como vamos nos relacionar com outras 

pessoas. Porque na hora de interagir conosco, tudo muda no comportamento dos 

outros em função do que acreditam que somos. (A filosofia explica as grandes 

questões da humanidade, Clóvis De Barros Filho e Júlio Pompeu. P. 88).  

 

Diversos filósofos estudaram e analisaram a felicidade. Para o grego Aristóteles, a 

felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem, sempre realçando que a 

vida dedicada a ganhar dinheiro é uma vida sofrida, inútil. Como afirma Aristóteles (MANOLE, 

A Aventura da Filosofia de Parmênides e Nietzsche de Paulo Ghiraldelli Jr. P. 79)  “A felicidade é, 

portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo”.  

  Segundo Epicuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos; Pirro de Élis 

também acreditava que a felicidade acontecia através da tranquilidade. Para o filósofo indiano 

Mahavira, a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Os 

filósofos chineses também pesquisaram sobre a felicidade.  

Para Lao Tsé, a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo a natureza. Cita-se 

Epicuro, para deixar claro que essa ideia de “apatia” não significa abdicar ao prazer. O prazer 

era essencial à felicidade para Epicuro, cuja filosofia também é conhecida pelo nome de 

hedonismo (em grego “hedone” quer dizer “prazer”). Mas ele deixa claro, numa carta a um 

discípulo, que não se refere ao prazer “dos dissolutos e dos crápulas” e sim ao da 

impassibilidade que liberta de desejos e necessidades. Mas evidentemente, como já dissemos 

a felicidade também requer bens exteriores, pois é impossível, ou na melhor das hipóteses não 

é fácil praticar belas ações sem instrumentos próprios. Em muitas ações usamos amigos e 

riquezas e poder político como instrumento, e há certas coisas cuja falta empana a felicidade 

boa estirpe, bons filhos, beleza. Como dissemos então a felicidade parece requerer o 

complemento desta ventura, e é por isto que algumas pessoas identificam a felicidade com a 

boa sorte, embora outras a identifiquem com a excelência.  

A felicidade é particular para cada ser humano, é uma questão muito individual. 

Mesmo que a ideia compartilhada entre a maior parte das pessoas seja que esse conceito é 

construído com saúde, amor, dinheiro, entre outros itens. A filosofia que investiga e se dedica 

para definir e esclarecer as ideias do ser humano é excelente para refletir sobre a 



 

felicidade.  As primeiras reflexões de filosofia sobre ética continham o assunto felicidade, na 

Grécia antiga. A mais antiga referência de filosofia sobre esse tema é o fragmento do texto de 

Tales de Mileto, este que viveu entre 7 a.C. Para Tales, ser feliz é ter corpo forte e são, boa 

sorte e alma formada. Para Sócrates essa ideia teve rumo novo, ele postulou que não havia 

relação da felicidade com somente satisfação dos desejos e necessidades do corpo, mas que o 

homem não é apenas corpo, e sim em principal, alma. Felicidade seria o bem da alma, através 

da conduta justa e virtuosa. E já para Kant, a felicidade está no âmbito do prazer e desejo, e 

não há relação com Ética, logo não seria tema para investigar de maneira filosófica. O 

argumento de Kant teve efeito, pois esse assunto sumiu das obras das escolas de filosofia 

sucessoras.  

A liberdade em Sartre é necessária, gratuita e inocente. Necessária, porque podemos 

escolher tudo, salvo o não - escolher. Com efeito: “somos condenados a ser livre”. 

Gratuita, porque não se dirige a valores preexistentes, mas cria os valores 

escolhendo-os. E, finalmente, inocente, no sentido de que tudo aquilo que 

escolhemos é bom, pelo simples fato de ser escolhido livremente. (Humanismo e 

Anti-Humanismos, Introdução à antropologia filosófica. BELAS, 1997) 

 

Mas ao que cerca a língua inglesa, na época de Kant, a felicidade teve destaque no 

pensamento político e a busca pela mesma passou a ser “direito do homem”, e isso é 

consignado na Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, redigida de acordo com 

o Iluminismo. No século 20, surge uma nova reflexão sobre o tema do inglês Bertrand 

Russel com a obra A Conquista da Felicidade, com método da investigação lógica; para 

Bertrand, por síntese, ser feliz é eliminar o egocentrismo. E em 1989, Julián Marías, espanhol 

e filósofo dedicou o livro importante A Felicidade Humana, com esse tema.   

No livro é estudada a história desse conceito, desde a Antiguidade até dias atuais; há 

destaque para ausência da reflexão filosófica sobre o conceito da felicidade contemporânea, 

que poderia ser sintoma da infelicidade do mundo.  

O ser humano quando é feliz é o primeiro a perceber. A questão de discutir a 

felicidade através da filosofia e reflexão é importante para que seja mais claro o caminho de 

encontro com a mesma, buscada por todos, e independente da época e sociedade em que se 

vive.   

 Quanto aos “tipos” de felicidade, quando alguém é feliz ou apenas acha que está feliz 

com os bens materiais que possui, sendo assim, uma felicidade mais “superficial”, e com isso, 

ser apenas uma pessoa que transparece ser feliz, quando na verdade, é vazio de alma. Assim, a 



 

felicidade é a melhor, a mais bela e a mais agradável de todas as coisas. Todos esses atributos 

pertencem à melhor das atividades e são essas ou aquela que foi a melhor delas que nós 

identificamos como a felicidade.  

  

  

5- Bens materiais e bens da alma  

Os epicuristas eram materialistas e atomistas, mas não deterministas.  Os estoicos não 

eram atomistas, mas defenderam um determinismo forte. É claro que posições assim tinham 

que ser comentadas. Tiveram de caracterizar bem o que entendiam por alma, as relações entre 

alma e corpo, e enfrentar problemas centrais em éticas.  Entre esses, não puderam evitar a 

questão da liberdade, um bem da alma. Para garantir a liberdade como vigente em sua 

explicação cosmológica, Epicuro criou a ideia de “mundo micro” e “mundo macro”. No 

primeiro tudo é realizado por necessidade. Sendo assim, os átomos estariam em relações 

causais normais, que é o que se pode esperar de relações entre corpos.  

 No segundo, no entanto, seriamos testemunhas do poder da vontade humana, nas 

tomadas de decisão. Assim Epicuro quis se livrar da tese determinista que em geral se associa 

ao materialismo, pois para ele a liberdade do agente seria um fato no mundo tanto quanto o 

movimento dos átomos. (MANOLE, A Aventura da Filosofia de Parmênides e Nietzsche de Paulo 

Ghiraldelli Jr. Pag. 60-61).  

Podemos notar que na sociedade contemporânea, na qual vivemos, temos uma 

sociedade muito volátil, na qual o que temos nos define, e o que não temos nos define 

também, a que pés vivemos no meio do consumismo desenfreado, mostrando que as pessoas 

ao decorrer do tempo também estão mudando, na mesma velocidade do consumismo, nota-se 

que desde cedo, em escolas, em casa, em todos ambientes que as crianças estão inseridas, 

essas o nosso futuro, estão inseridas as ideias de consumismo, exemplo é que uma criança aos 

6, 7 anos já tem celular, já faz pesquisa em internet e sites de compras.   

“Tanto para os epicuristas como para os estoicos, a tarefa da filosofia era uma 

espécie de medicina da alma”. Não para a cura, e sim uma medicina preventiva. 

Epicuro se saiu bem nisso ao elaborar o tetrapharmakon.  

O tetrapharmakon é quatro remédios para a alma, sugeridos por Epicuro. Eles 

deveriam dar ao homem uma vida feliz, próspera. Os remédios vinham do 

conhecimento da física e da metafisica. Esses conhecimentos não eram para serem 

absorvidos como quem quer aprender, de modo teórico, sobre o funcionamento do 

mundo.   

Eram para serem absorvidos com o espirito de quem quer tomar atitudes no mundo 

de modo a ter êxito na vida. Uma vez absorvidos e compreendidos, o seu portador 

veria seus problemas tornarem-se, o que de fato eram, ou seja, nada além de 



 

pseudoproblemas. Esses remédios foram resumidos por epicuristas em quatro fases: 

“Deus não seria causa real de temor”; “A morte não causaria qualquer motivo real 

para alarme”; “é fácil perseguir o  que é bom”; “é muito fácil suportar o que é o 

mal”.   

“O filósofo ou homem sábio seria aquele capaz de utilizar esses “remédios”, como 

Epicuro comentou na Carta a Meneceu.” (MANOLE, A Aventura da Filosofia de 

Parmênides e Nietzsche de Paulo Ghiraldelli Jr. P. 63-64).  

 

Nessa nova era de tecnologia notamos a importância a qual nos fazem no nosso dia-a-

dia, nos facilitando em um entendimento mais amplo em diversos meios os quais enriquecem 

nossas vivências, em um entendimento mais amplo, citamos antigamente, onde não tínhamos 

acesso a esse meio de forma valiosa e significativa para nossa vida, lembramos o quão difícil 

era passar sem luz, sem acesso a internet, televisão, e principalmente sem estudo de 

qualidade, no qual somente esses meios de comunicação nos proporcionam. 

 

 

“„Determinismo e liberdade‟, havia sido o tema de debate que permiti as sutis 

distinções entre epicuristas e estoicos. Isso foi reatado por Agostinho e Boécio, uma 

vez provocado pela doutrina judaico-cristã. Estoicos e epicuristas tiveram de 

resolver questões relativas à responsabilidade individual em um mundo que, para 

ambos, era material, físico, e que em uma visão comum, levaria ao reducionismo ( a 

tese tradicional que une o materialismo ao determinismo)e, consequentemente, ao 

fim da possibilidade da liberdade.” (MANOLE, A Aventura da Filosofia de 

Parmênides e Nietzsche de Paulo Ghiraldelli Jr. P. 75)  

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluímos que a filosofia não é apenas baseada em livros e sim baseada também em 

nosso cotidiano. Pelos conceitos de Epicuro aprende-se a dar mais valor às coisas simples, 

analisando tudo a nossa volta, refletindo sobre nossas vidas e atitudes e o que ela nos oferece. 

Nem tudo o que é material e financeiramente valioso, irá acrescentar em nossas vidas, 

ou até mesmo nos fazer mais felizes, tornando apenas objetos os quais de uma forma ou outra 

será descartados. 

Também pensamos se realmente somos felizes, se somos “virtuosos”, ou se apenas nos 

sentimos felizes com nossas “compras”, nossos consumos, pois, se fomos perceber, nem 

notamos se estamos felizes ou apenas estamos com ausência de dor, como diz Epicuro.  

Buscamos através deste, juntar o maior número de entendimentos sobre Epicuro, suas 

ideias, e como ele via a vida, e através dela a felicidade, desta forma, notamos que a felicidade 



 

se encontra nas coisas mais simples, às vezes a paz interior pode ser a solução para todos os 

conflitos, os quais nos interrompem por toda nossa vida. 

O que atrapalha os seres humanos individuais é que eles não se dão conta que seus 

espíritos individuais e particulares compartilham de uma razão universal, como a todos. Eles 

são parte do espirito comum e universal. A cada passo que eles, os espíritos individuais, dão 

no sentido dessa compreensão, ou seja, na direção do saber absoluto que é esse 

reconhecimento de si enquanto espirito.  

  Em uma compreensão mais lógica aprendemos também por meio desse artigo a pensar 

mais nas pequenas coisas que nos rodeiam no nosso dia-a-dia, e não apenas nos  

preocuparmos com ter um emprego e ganhar dinheiro, ou seja, ser submetido a não ter uma 

vida saudável, por somente pensar em coisas materiais. 

Epicuro tinha uma ideia totalmente ao contrário dos padrões de vida de hoje, para ele 

apenas a amizade, a liberdade e a reflexão já bastavam para se ter uma vida satisfatória e de 

forma geral felizes. 

Com isso possamos refletir sobre nossos valores, nossa vida, nossa felicidade. Ainda 

mais sobre os valores os quais damos para os bens de gênero material, onde temos que 

acumular valores na nossa vida e não acumular apenas riqueza, „onde precisamos de mais 

caminhos e menos sapatos‟, „ mais amor e menos desculpas‟, devemos demonstrar todos 

nossos sentimentos enquanto há tempo para que a pessoa veja o quão importante somos na 

vida dela e ela na nossa, demonstrar que não devemos esperar o ultimo momento  para dizer „ 

eu te amo‟, „ obrigado‟, „ por favor‟, ao fim deste artigo aprendemos que não importa o 

caminho para a felicidade, porque a felicidade é o caminho.   
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