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HELENISMO 1ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Lista 05 – Atividades 

 
01. Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 
 

Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um 
turbilhão, todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e 
sua fama, duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto 
á alma, sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, 
esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: 
a Filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em 
transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não 
depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, 
sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos 
elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses 
elementos em sua contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do 
todo? 
 
Relacione o que foi dito no texto acima com a ideia de apatheia defendida no estoicismo.  

 
02. Leia o texto abaixo: 
 

“[...] Uma vez, ordenou a alguém que lhe providenciasse uma casinha; e como este demorava, 
Diógenes escolheu como habitação um barril que estava na rua, como ele próprio atesta...” E 
justamente a representação de Diógenes no barril torna-se um símbolo do pouco que é suficiente para 
viver. 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 1990. v. 1. p. 232. 
 

De acordo com o texto e com o que debatemos em sala, explique a teoria do cinismo no que concerne 
à felicidade. 

 
03. Leia este trecho: 
 

Palavra formada a partir do grego, edonê, que significa prazer. O hedonismo é uma doutrina que 
defende que o prazer é o meio correto para atingir o objetivo supremo do homem, a saber, a felicidade; 
felicidade esta que tem como essência precisamente o prazer. A moral, para o hedonista, deve ser 
ordenada segundo o modelo que é dado pela busca do prazer, quer dizer, é considerado moral tudo 
aquilo que dê prazer e imoral tudo o que faça sofrer. Esta doutrina resulta da observação de que todos 
os seres buscam o prazer e tentam escapar ao sofrimento. 

Os primeiros hedonistas de que se tem notícia, organizados em Escola, são os cirenaicos. A Escola 
Cirenaica foi fundada, segundo alguns, por Aristipo de Cirene (c. 435-365 a.C.), segundo outros pelo 
seu neto e seu homónimo. A preocupação fundamental desta escola era a da busca do prazer, 
essencialmente o físico, uma vez que considerava esse superior ao prazer intelectual. Esta era a 
orientação original desta escola, mas de seguida houve divergências e a orientação é reformulada até 
um ponto tal em que essas conclusões tardias levaram a contradições com a ambiência inicial: o 
próprio Aristipo chega a afirmar que o homem deve ser o dominador do prazer e não o contrário. 

 

https://www.infopedia.pt/$hedonismo. (Adaptado). Acesso em 02/06/2020. 
 

A partir das informações contidas no texto acima, explique por que Epicuro não é hedonista. 
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04. Leia atentamente o texto a seguir: 
 

O próprio lugar escolhido por Epicuro para sua escola é a expressão da novidade revolucionária de 
seu pensamento: não uma palestra, símbolo da Grécia clássica, mas um prédio com um jardim (que 
era mais um horto), nos subúrbios de Atenas. [...] A palavra que vinha do jardim pode ser resumida 
em poucas proposições gerais: a) a realidade é perfeitamente penetrável e cognoscível pela 
inteligência humana; b) nas dimensões do real existe espaço para a felicidade do homem; c) felicidade 
é falta de dor perturbação; d) para atingir essa paz, o homem só precisa de si mesmo; e) não lhe 
servem absolutamente a cidade, as instituições, a nobreza, as riquezas e nem mesmo os deuses: o 
homem é perfeitamente “autárquico”. 

 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. São Paulo: PAULUS, 1990. v. 1. p. 237-239. 
 

De acordo com o texto acima e com a teoria epicurista sobre a felicidade enquanto telos do homem, 
julgue os itens 01 a 05 que são do tipo A. 
01. O homem, para ser feliz, basta a si mesmo, mas apenas no plano sensível, pois para 

escaparmos da maior das perturbações, que é o medo da morte, necessitamos da graça dos 
deuses. 

02. A felicidade é uma ilusão, pois o homem é finito e, por tal motivo, mortal, ou seja, basta atingir 
a consciência da mortalidade para acabar com qualquer pretensão de ser feliz. 

03. O sábio consegue ser feliz, pois é inabalável frente às perturbações, pois o medo da morte é 
insano porque se estamos vivos ela nada é, se morremos nós que deixamos de ser. 

04. A felicidade é possível quando visamos a ataraxia, a qual só pode ser alcançada por meio de 
uma vida virtuosa que consiste nos prazeres moderados e na negação dos prazeres efêmeros. 

05. O epicurismo nega a possibilidade da felicidade fora do Estado, visto ser o homem um “animal 
social”, a paz de espírito e a comodidade do corpo só podem ser alcançadas no corpo político. 


