
AULA 7 – HELENISMO 
Filosofia/Sociologia – Arcadas Vestibulares 
Arthur Borghi  
 

1. Contexto: a dominação macedônia e romana 
- No final do século III a.C., a Grécia é conquistada pelos macedônios e depois pelos romanos, perdendo 
com isso sua autonomia e se tornando somente parte desses grandes impérios. Assim, entramos em um 
novo momento da história grega, marcado sobretudo por 
a) intercâmbio entre culturas, com o desaparecimento de fronteiras, fomentando uma identidade 

cosmopolita, isto é, com a dinâmica maior do império, como “cidadãos do mundo” – ‘a ágora urbana 
foi substituída pela arena mundial’ (J. Gaarder) e não mais entre o indivíduo e a pólis; e 

b) ausência de liberdade política, que passa a ser controlada pelos macedônicos e depois pelos 
romanos, de forma que os indivíduos, não podendo mais participar da política e deliberar sobre o 
destino da pólis, mas somente aceitar as diretrizes do poder centralizado, param de tratar 
filosoficamente da filosofia; os autores se preocuparam mais com a ética, isto é, como se portar no 
mundo e como se deveria viver da melhor maneira, atingindo a verdadeira felicidade, de forma que 
observamos uma dissociação entre Ética e Política (muito unidas nas obras dos autores até aqui). 
Assim, passam a desenvolver uma filosofia voltada às condutas dos indivíduos que garantissem um 
bem viver, a partir de uma “filosofia de vida”. Dessa forma, os helenistas passam a buscar meios para 
se atingir esse estado de paz de espírito, isto é, de menor perturbação possível (condição para a 
felicidade), que denominamos de ATARAXIA. 

 
2. Cinismo 

- Principais autores: Antístenes e Diógenes de Sínope. 
- Os cínicos consideravam as convenções humanas como limitadoras da paz humana. Assim sendo, 
Antístenes e Diógenes desprezavam todas essas convenções sociais (poderes, dinheiro e fama), 
defendendo a necessidade de encontrar-se o homem em sua forma autêntica, em harmonia com a 
natureza. Diógenes é autor da famosa frase “procuro um homem”, ou seja, numa procura constante da 
natureza autêntica e harmônica do homem, que seria comprometida pelas convenções sociais. Diógenes 
é o maior exemplo desse desprezo cínico pelas convenções: como contam, vivia num barril e andava 
sempre descalço; mais além, narram um episódio no qual Alexandre, o Grande, teria oferecido qualquer 
coisa a Diógenes, que apenas pediu que lhe devolvesse o Sol por estar fazendo sombra nele. Para os 
cínicos, então, o estado de ataraxia (de paz de espírito e de bem viver) seria encontrado na indiferença à 
cultura, na autonomia e na autossuficiência, em harmonia com a natureza humana.  
 

3. Ceticismo 
- Principais autores: Pirro e Sexto Empírico. 
- De acordo com os helenistas céticos, haveria a impossibilidade do conhecimento verdadeiro (o que 
eles denominam acatalepsia). Segundo eles, existiria um abismo intransponível entre a aparência dos 
seres e sua essência, o que faria qualquer tentativa de conhecer inviável. Assim sendo, seria impossível 
decidir sobre a veracidade ou falsidade de qualquer coisa. Ao invés de se aborrecer e se preocupar numa 
tentativa de encontrar a verdade – o que nunca se concretizaria, Pirro e Sexto Empírico defendem a 
suspensão do juízo (epôche), isto é, encerrar a aborrecedora busca por uma suposta verdade, 
inalcançável, atingindo assim o estado de ausência de perturbações, a ataraxia.  
 

4. Epicurismo 
- Principal autor: Epicuro de Samos. 
- Epicuro defende que a ataraxia se encontra nos prazeres moderados. Os epicuristas buscavam a 
compreensão sobre si e o mundo, para compreender quais seriam as verdadeiras dores e perturbações 
humanas, além de seus reais desejos. Com isso, seria possível a satisfação desses desejos de maneira 
controlada e equilibrada – sem excessos e faltas, afastando-se das perturbações e dores. Dessa forma, 
ao contrário do senso comum em relação ao epicurismo, não se defendia uma busca descomedida pelo 
prazer (hedonismo), mas sim uma busca controlada, já que os prazeres excessivos promovem dor e 
perturbação em quantidade análoga ao prazer. A verdadeira forma de se atingir o estado de ausência de 



perturbações seria assim por meio do autoconhecimento e contemplação, a fim de sanar os desejos por 
meio de prazeres moderados, contidos, equilibrados.   
 

5. Estoicismo 
- Principal autor: Zenão de Cítio. 
- Para os estoicos, existe uma razão universal que gera e rege o universo de acordo com leis racionais 
que se encontram muito além do controle ou da capacidade humana em alterá-las. Assim, o universo 
como um todo seria comandado por esse logos sobre a qual a humanidade não tem qualquer poder de 
transformação. O bem viver, portanto, encontra-se distante dessa tentativa de mudar o imutável, mas sim 
na aceitação das circunstâncias da vida e, então, viver de acordo com esse logos, em harmonia com as 
universais por meio do autocontrole e da apatheia, ou seja, da supressão dos sentimentos relacionadas 
às coisas que vão além da capacidade humana.  
 

6. Neoplatonismo (extra) 
- Principais autores: Plotino e Porfírio. 
- O neoplatonismo consiste numa retomada das ideias de Platão, mas com “conteúdo espiritualista e 
mítico” (Marilena Chauí), e vai ser uma importante fonte para os filósofos religiosos da Idade Média. 
Segundo os neoplatonistas, a realidade seria um monismo idealista, isto é, toda a realidade é uma só, 
reflexo da natureza divina. Para eles, a natureza seria única, composta pelo Uno (a existência divina), 
que como uma luz se irradia por todas as coisas, iluminando a realidade. Todos os seres no mundo, assim, 
conteriam uma quantidade da luz divina, em maior ou menor grau. Essa maior ou menos distribuição da 
natureza divina, então, qualificaria os seres como mais ou menos perfeitos, num resgate do dualismo 
platônico (mundo inteligível é perfeito e o mundo das sensações, reflexo do inteligível, imperfeito). A 
diferença entre o neoplatonismo e a teoria platônica original é a não divisão em dois mundos, mas somente 
um – porque tudo é Deus (apesar de em maiores ou menores quantidades). As coisas imperfeitas, então, 
não pertencem a um mundo deslocado, mas sim resultam da menor ou menor incidência da centelha 
divina. Assim sendo, o mal não teria uma essência negativa ou própria, mas seria somente afastamento 
da iluminação do Uno (como a ausência da luz divina). Por fim, outra semelhança com a teoria platônica 
é a questão da alma, como reflexo imediato do Uno, sendo, portanto, uma parte direta da luz divina (assim 
como Platão dizia ser a alma, ou a razão, parte integrante do mundo das ideias).  
 
Exercícios 
Exercícios propostos: 1, 2, 6, 7, 8 e 9. 
Exercícios complementares: 3, 4, 5, 10 e 11. 
 
1) (UFF)  

O mundo me condena, e ninguém tem pena 
Falando sempre mal do meu nome 

Deixando de saber se eu vou morrer de sede 
Ou se vou morrer de fome 

Mas a filosofia hoje me auxilia 
A viver indiferente assim 
Nesta prontidão sem fim 
Vou fingindo que sou rico 

Pra ninguém zombar de mim 
Não me incomodo que você me diga 

Que a sociedade é minha inimiga 
Pois cantando neste mundo 

Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo 
Quanto a você da aristocracia 

Que tem dinheiro, mas não compra alegria 
Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 

Que cultiva hipocrisia. 
Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da letra da canção 
“Filosofia”, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. 



a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos pela intuição mental. 
b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos 

donos. 
c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve 

deixá-la livre de todo encargo, em sua completa felicidade. 
d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que 

as sofram. 
e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres ou 

ignóbeis, e, sim suas ações e intenções. 
 

2) (ENEM PPL) XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: "Eu a perdi", mas sim: "Eu a restitui". 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. 
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. 

 
3) (UFMA) “Embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir, 
por si mesma, a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que, na ausência desses princípios, 
fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. 
A virtude consistiria, então, em escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em 
fugir dos prazeres que se seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado” 

(MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luís de Andrade, São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores) 

A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das 
principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e 
relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das características principais do 
humanismo, presente no pensamento renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, 
buscando integrá-los à concepção cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra A 
utopia, de Thomas More pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que corrente 
filosófica grega? 

a) Dos sofistas, na medida em que defende que a felicidade consiste em obter o máximo de 
prazer possível, especialmente os que nos advém das honras, do sucesso e das riquezas 
materiais. 

b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os relacionados ao corpo 
e os relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos prazeres relacionados à 
alma, devendo-se desprezar os prazeres do corpo. 

c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranqüilidade ou 
ausência de perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção e da 
austeridade, desprezando-se todo tipo de prazer. 

d) Do aristotelismo, na medida em que defende que a felicidade é uma “virtude da alma segundo 
a virtude perfeita” e que essa virtude consistiria em uma espécie de mediania, de meio termo entre 
dois extremos. 

e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas 
não de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser rejeitados os que levam 
a dores mais intensas do que o gozo que proporcionam. 
 

4) (UNB) Ora, entre os antigos, normas de vida e exercícios espirituais formavam a essência da “filosofia”, 
não da religião, e a religião estava mais ou menos separada das ideias sobre a morte e o além. Havia 



seitas, que eram filosóficas, pois a filosofia era a matéria de seitas que propunham convicções e normas 
de vida a quem elas pudessem interessar; um indivíduo se tornava estoico ou epicurista e se conformava 
mais ou menos a suas convicções. 

Paul Veyne. O Império Romano In: Philippe Ariès e Georges Duby. História da vida privada: do Império Romano ao ano mil.  

Com relação ao assunto tratado no texto acima, assinale a opção correta. 
a) O Epicurismo foi uma escola filosófica que se caracterizou pela adoção de uma ética afeta aos 

prazeres materiais. 
b) O Estoicismo foi uma escola filosófica que se caracterizou pela adoção de uma ética negadora 

dos prazeres imateriais.  
c) A religião, que constitui a verdade, pode ser considerada a continuação da filosofia, que se orienta 

pela busca da verdade. 
d) O Epicurismo e o Estoicismo orientavam regras de viver, por isso constituíam seitas filosóficas 

entre os antigos da civilização helênica. 
 
5) (UNIOESTE) “O legado ético de Aristipo se mostra em sua relação com o dinheiro: recusa tudo o que 
amarra, obriga ou entrava. O amor pelo dinheiro, assim como a simulação de pobreza, ocupa o espírito 
com tarefas inúteis. Esses falsos desígnios consomem uma energia útil para realizar outros trabalhos. (...) 
Nem monge beneditino nem libertino depravado, mas filósofo radioso e solar: equivale a dizer homem 
livre, capaz de desfrutar de um momento feliz quando não é à custa de um desprazer futuro”. 

Michel Onfray 

Com base na citação acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
a) Segundo Onfray, a filosofia de Aristipo visa uma ética do descontentamento que implica a clara 

opção por uma vida em plena liberdade. 
b) Segundo Onfray, Aristipo foi um filósofo imoral. Sua concepção ética não é compatível com a vida 

em sociedade. 
c) Segundo Onfray, Aristipo foi um epistemólogo que pretendeu libertar o homem de suas amarras 

teóricas e assim viver conforme sua intuição. 
d) Segundo Onfray, a particular relação com o dinheiro mostra uma tese universal: manter distância 

dos excessos sem se abster dos prazeres. 
e) Segundo Onfray, Aristipo foi um extremista que, apesar de ter uma concepção moral radical, 

contribui adequadamente para a vida em sociedade. 
 

6) (UFLA) “Antes de mais, nada provém do nada, pois que então tudo nasceria sem necessidade de 
sementes. E, se se dissolvesse no nada tudo o que desaparece, todas as coisas seriam destruídas, 
anulando-se as partes nas quais se decompunham. E também é certo que o todo foi sempre tal como é 
agora e será sempre assim, pois nada existe nele que possa mudar-se.” 

Fonte: EPICURO. Antologia de Textos (Coleção Os Pensadores).  
Segundo o texto, é CORRETO destacar a seguinte tese de Epicuro:  

a) a efemeridade e o aspecto passageiro das coisas no mundo. 
b) a falta de algo para sustentar a realidade e sua eterna mudança. 
c) a completa recriação do mundo e a modificação de seus componentes. 
d) a presença de uma base para a existência eterna e invariável no mundo. 

 
7) (ENEM)  A quem não basta pouco, nada basta. 

EPICURO. Os pensadores.  
Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:  
a) Esperança, tida como confiança no porvir. 
b) Justiça, interpretada como retidão de caráter. 
c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade. 
d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade. 
e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. 

 
8) (ENEM) Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada 
existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais 



isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando 
do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos 
sentidos. 

LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 
O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 
b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 
c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 
d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 
e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 

 
9) (ENEM) Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem 
naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não 
são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem 
geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais.  
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 
10) (UNICAMP) “Onde está aquela tua prudência? Onde está a sagacidade nas coisas que se devem 
discernir? Onde está a grandeza de alma? Já as pequenas coisas te afligem? (...) Nenhuma destas coisas 
é insólita, nenhuma inesperada. Ofender-te com estas coisas é tão ridículo quanto te queixares porque 
caíste em público ou porque te sujaste na lama. (...) O inverno faz vir o frio: é necessário gelar. O tempo 
traz de novo o calor: é necessário arder. A intempérie do céu provoca a saúde: é necessário adoecer. Uma 
fera em algum lugar se aproximará de nós, e um homem mais pernicioso que todas as feras. Algo a água, 
algo o fogo nos retirará. Esta condição das coisas não podemos mudar. Mas isto podemos: adotar um 
espírito elevado e digno do homem nobre para que corajosamente suportemos as coisas fortuitas e nos 
harmonizemos com a Natureza.”  

Sêneca, Carta de Sêneca a Lucílio 
A partir da leitura do texto escrito pelo filósofo Sêneca, 
a) identifique e explique um princípio do estoicismo latino; 
b) cite dois legados culturais do mundo romano, além da filosofia, para a tradição ocidental.  
 
11) (UFMG adaptado) Leia este trecho:  
Dependendo das condições anteriores, o mesmo vinho parece azedo para aqueles que acabaram de 
comer tâmaras ou figos, mas parece ser doce para aqueles que consumiram nozes ou grão-de-bico. E o 
vestíbulo da casa de banhos esquenta os que entram, mas esfria os que saem, se ficam esperando nele.  
Dependendo de se estar com medo ou confiante, o mesmo objeto parece temível ou terrível ao covarde, 
mas de forma alguma a alguém mais corajoso.  
Dependendo de se estar em sofrimento ou em situação agradável, as mesmas coisas são irritantes para 
os que sofrem, e agradáveis para os que estão bem.  
Se, então, não se pode preferir uma aparência à outra, com ou sem uma demonstração ou um critério, as 
diferentes aparências que ocorrerem, em diferentes condições, serão indecidíveis. De modo que a 
suspensão do juízo com relação à natureza dos existentes externos é introduzida também desse modo.  

SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposes pirrônicas I, 110-117.  
Com base na leitura desse trecho, cite a qual corrente filosófica ele se refere assim como caracterize a 
filosofia que defende as afirmações nele contidas.  
 
 
 



 
Resolução:  

1. [B] 
2. [C] 
3. [E] 
4. [D] 
5. [D] 
6. [D] 
7. [C] 
8. [C] 
9. [A] 
10. a) O texto de Sêneca chama a atenção para as várias manifestações da natureza que são ine- xoráveis: o inverno que traz 

o frio, o verão que traz o calor, as intempéries que provocam doenças. Segundo o autor, essas são coisas que “não 
podemos mudar”. Entretanto, enquanto não podemos alterar as condições da natureza, podemos mudar o nosso 
comportamento enquanto seres humanos em relação a ela. Nestes termos, o estoicismo latino propõe que tenhamos força 
suficiente para suportar as adversidades e para harmonizar nosso comportamento com as forças da natureza.  
b) Destacam-se entre os legados do mundo romano o Direito e as línguas neolatinas. 

11. A ideia central do texto corresponde às reflexões do ceticismo que, tal como o definiu Pirro de Élis, considera os diferentes 
aspectos do real e as diferentes soluções de um problema por um método que leva à suspensão do juízo. Assim, o 
ceticismo defende que a verdade não pode ser conhecida devido à impossibilidade de uma demonstração criteriosa para 
distinguir entre as diferentes aparências das coisas e devido à incapacidade de o homem decidir entre opiniões igualmente 
plausíveis, o que torna impossível uma compreensão definitiva da realidade. 


