
A DIFUSÃO DA CULTURA GREGA

HELENISMO



CONTEXTO HISTÓRICO

• O período helenístico está compreendido entre a morte de
Alexandre o Grande (323 a.C.) e o fim da república romana
(31 a.C.)

• Representou a disseminação da cultura grega nas suas
colônias, alcançando porções centrais da Ásia.

• O nome “helenismo” deriva do fato de os gregos se
autodenominarem helenos (“Hellas” significa “Grécia”).

• Alexandre, o Grande, tolerava as práticas religiosas e
filosóficas dos povos conquistados, o que ocasionou
grande sincretismo entre gregos e outros povos.



CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Durante o helenismo, os filósofos passaram a investigar temas

sobre a VIDA PRIVADA, como a PLENITUDE e a FELICIDADE
individuais.

• Principais características do helenismo:

1. investigações sobre a lógica, a física e a ética;

2. a ética como sendo a área filosófica mais importante;

3. retorno ao materialismo heraclitiano e recusa à existência
imaterial;

4. suas correntes filosóficas eram sistemáticas e doutrinárias;

5. fundação de várias escolas (correntes) filosóficas.



CETICISMO
• Escola fundada por Pirro de Élis (365-275 a.C.), por isso também ficou

conhecido como pirronismo.

• É a mais radical das correntes de pensamento céticas, pois seus
representantes defendiam a impossibilidade da existência de qualquer
conhecimento dogmaticamente verdadeiro.

• Um filósofo cético deve ostentar três características: a incapacidade de
emitir verdades absolutas; viver livre das paixões; serenidade.

• A prática da INDIFERENÇA (adiaphoría) levaria o indivíduo à felicidade.

• Influenciado pelo pensamento indiano, Pirro afirmou que o uso contínuo da
dúvida conduziria o indivíduo à completa AUSÊNCIA DE INQUIETAÇÕES
(ataraxía).

• Nada que fosse captado pelos sentidos possuiria essência, sendo apenas
FENÔMENOS.



• Visão dos céticos sobre as áreas

filosóficas:

1. Física: todas as coisas são

instáveis, não sendo possível

distinguir o que é verdadeiro ou

falso a partir da observação da

realidade;

2. Lógica: promover a SUSPENSÃO

DO JUÍZO (epoché), mantendo –se

indiferente à emissão de opiniões.

3. Ética: silêncio (aphasia), ausência

de paixões (apatheia) e

tranquilidade da alma (ataraxia).



EPICURISMO
• Corrente helenística fundada por Epicuro de Atenas (341-270 a.C.).

• Defendeu a busca pela felicidade por meio da AUSÊNCIA DA DOR (aponia)

e da TRANQUILIDADE DA ALMA (ataraxia).

• Admitiu a existência de uma realidade metafísica e a mortalidade da alma.

• Propôs indiferença aos deuses, pois, segundo Epicuro, eles já teriam

alcançado a felicidade e, por isso, não governariam mais o mundo e as

pessoas.

• Acreditava que os sentidos seriam o único caminho para alcançarmos as

verdades que, por sua vez, constituiriam o sumo bem: o PRAZER.

• Definiu o verdadeiro prazer como o alcance da aponia e da ataraxia, não

tendo cunho sexual.



• Elegeu quatro sofrimentos

que devemos evitar:

1. O temor aos deuses;

2. O medo de sofrer;

3. O medo da dor;

4. O medo da morte.



ESTOICISMO
• Corrente helenística fundada por Zenão de Cítio (336-

264 a.C.).

• Foi a corrente helenística mais longeva, existindo por
cinco séculos.

• Opôs-se ao platonismo, pois defendia que as ideias só
existiriam a partir da vontade da razão individual, e não
objetivamente.

• Física: pregou a ideia da unidade do mundo, afirmando
que a noção de “divino” está ligada às forças da
própria natureza. Por isso, é uma corrente
DETERMINISTA e que considerava a felicidade como
fruto da compreensão da ordem natural.

• Tudo é material, exceto o vazio, o tempo, o lugar e o
discurso que, para os estoicos, são pseudorrealidades.

• Ética: os conceitos morais são todos oriundos da
experiência adquirida por meio dos sentidos.

• Lógica: os argumentos devem resultar dos
acontecimentos (CONSEQUENCIALISMO).



CINISMO
• Corrente helenística fundada por Antístenes de

Atenas (445-365 a.C.), discípulo de Sócrates, mas
que teve como mais conhecido representante o
Diógenes de Sinope (412–323 a.C.).

• Os cínicos defendiam o ASCETISMO: o completo
desprezo às riquezas materiais, ao poder político e à
fama.

• Este nome deriva da palavra grega referente a
cachorro (kynos) – devemos viver livres como os
cães.

• Afirmava a necessidade da ausência do pudor e da
culpa, o cultivo de verdadeiros amigos e o
cancelamento dos inimigos.

• A EUDAIMONIA e a LIBERDADE devem ser os
objetivos da vida; repudiava a ignorância, a
arrogância, a insensatez, a desmedida e a vaidade.


