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ATIVIDADES 23 – 27/03  8º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

Salve, salve! Tudo bem? Segue mais uma lista de atividades. 

 

1. Leitura 

Ler a “estoicos” página 30 do nosso livro. 

Ler a “estoicos” página 53 do nosso livro. 

 

2. Vídeos (Ver sem falta!!!) 

ESTÓICOS: NEM TUDO VAI SER DO JEITO QUE QUEREMOS | Luis Mauro Sá Martino 

https://www.youtube.com/watch?v=7-jianVc9A0 

 

COMO DIRIGIR SUA VIDA DE ACORDO COM A NATUREZA | Mauricio Marsola 

https://www.youtube.com/watch?v=3rluVgkokcE 

 

3. Exercícios 

Questão 01 

Explique o que é ataraxia conforme o vídeo 2. 

 

Questão 02 

Segundo os estoicos, explique o que está no nosso controle. 

 

Questão 03 

XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “Eu a restituí”. O filho morreu? 

Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me foi subtraída”, então também foi 

restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a 

pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de 

outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. 
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-jianVc9A0
https://www.youtube.com/watch?v=3rluVgkokcE
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A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é 

a) explicar o mundo com números. 

b) identificar a felicidade com o prazer. 

c) aceitar os sofrimentos com serenidade. 

d) questionar o saber científico com veemência. 

e) considerar as convenções sociais com desprezo. 

 

Questão 04 

“Não deve supor-se antinatural que a alma ressoe com os gritos da carne. A voz da carne diz: não se 

deve sofrer a fome, a sede e o frio. E é difícil para a alma opor-se; antes, é perigoso para ela não 

escutar a prescrição da natureza, em virtude da sua exigência inata de bastar-se a si própria. 

Realmente não sei conceber o bem se suprimo os prazeres que se apercebem com o gosto, e 

suprimo os do amor, os do ouvido e os do canto, e ponho também de lado as emoções agradáveis 

causadas à vista pelas formas belas, ou os outros prazeres que nascem de qualquer outro sentido do 

homem. Não é também verdade que a alegria espiritual seja a única da ordem dos bens, porque sei 

também que a inteligência se alegra pelo seguinte: pela esperança de tudo aquilo que nomeei antes 

e em cujo gozo a natureza pode permanecer isenta de dor”.  
(EPICURO, Antologia de textos. In CHALITA, G. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ática, 2011, p. 77). 

A partir do texto citado, assinale o que for correto. 

01) Epicuro defende uma conduta humana que evite os prazeres, visto que a alma não se 

incomoda com a dor. 

02) Para Epicuro, a satisfação espiritual deve, se possível, estar aliada à satisfação sensível, pois 

uma não anula necessariamente a outra. 

04) Para Epicuro, há duas dimensões de prazeres a serem buscadas: o prazer intelectual e o 

prazer sensível. A dificuldade está na conciliação dessas duas ordens de bens. 

08) Para Epicuro, a alma não consegue resistir aos desejos carnais, visto que isso seria antinatural. 

16) Os prazeres carnais ou sensíveis não são antinaturais e nem contrários à razão. 

 

Questão 05 

 “E como o prazer é o primeiro e inato bem, é igualmente por esse motivo que não escolhemos 

qualquer prazer; antes, pomos de lado muitos prazeres quando, como resultado deles, sofremos 

maiores pesares; e igualmente preferimos muitas dores aos prazeres quando, depois de longamente 

havermos suportado as dores, gozamos de prazeres maiores. Por conseguinte, cada um dos prazeres 

possui por natureza um bem próprio, mas não deve escolher-se cada um deles; do mesmo modo, 

cada dor é um mal, mas nem sempre se deve evitá-las.”  
(Epicuro, Antologia de textos. In CHALITA, G. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ática, 2011, p. 77).  

A partir do texto citado é correto afirmar. 

 

01) É impossível viver sem prazer e sem dor. 

02) O sentido da vida é buscar os prazeres e evitar a dor. 

04) A dor é um prazer para alguns indivíduos, por isso que eles somente buscam essa sensação. 

08) A dor nunca deve ser desejada, pois é contra a natureza humana. 
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16) Prazer e dor são sensações que devem ser consideradas também sob a perspectiva dos efeitos 

que produzem e não apenas em si mesmas. 

 

 

Questão 06 

Leia este trecho: 

Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles; já a imagem que deles faz a 

maioria das pessoas, essa não existe: as pessoas não costumam preservar a noção que têm dos 

deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses 

os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em 

noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos 

maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a 

convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. 
EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu). Trad. de A. Lorencini eE. del Carratore. São Paulo: Editora da UNESP, 2002. p. 25-27. 

 

Com base na leitura desse trecho e considerando outros elementos contidos na obra citada, 

EXPLIQUE em que medida a representação que se faz dos deuses influencia na busca da felicidade. 
 

 

 

Cuidem-se! Cuidado com a gripe e com o vírus! Aproveitem esse período para ler um bom livro e 

estudar para as matérias que você está tendo dificuldades! 

 

 

Abração, 

 

Sussumo 

 

 

 


