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1.  Leitura dos capítulos do Apêndice de Revisão. 

2.  Releitura dos textos trabalhados em sala: 

� Platão; 

� Aristóteles; 

� Período Helenístico. 

3.  Na 3ª série, o objetivo do primeiro semestre é revisar, 
com foco no ENEM, os principais pontos tratados na 1ª 
série e 2ª série. Roga-se ao aluno um resgate das ideias 
básicas da filosofia antiga que são princípios 
norteadores da tradição ocidental, logo, se faz 
necessário o conhecimento básico da tradição grega. 

 

1.   

Questões orientadoras 
Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, 

a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino - por 

isso requer experiência e tempo; enquanto a virtude moral é 

adquirida em resultado do hábito, donde ter se formado o seu 

nome ética [êthiké] por uma pequena modificação da palavra 

hábito [éthos]. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma 

das virtudes morais surge em nós por natureza; com efeito, nada 

do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua 

natureza. Por exemplo, a pedra que por natureza se move para 

baixo não se pode imprimir o hábito de ir para cima, ainda que 

tentemos adestrá-la jogando-a dez mil vezes no ar; nem se pode 

habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por 

natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra. 
Aristóteles. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleção “Os 

Pensadores”. p. 267. 

A partir da análise do texto acima, estabeleça, em primeiro 
lugar, a distinção entre virtude intelectual e moral; 
mostre, a seguir, por que a virtude moral não surge em 
nós por natureza.  

 

2.  Platão é conhecido, na história da Filosofia, como o 
filósofo que propôs a hipótese da existência de uma 
ordem de realidade inteligível que é, ao mesmo tempo, 
distinta dos seres sensíveis e em relação com eles.  

— Logo prosseguiu Sócrates - não compreendo nem posso 

admitir aquelas outras causas científicas. Se alguém me diz por que 

razão um objeto é belo, e afirma que é porque tem cor ou forma, 

ou devido a qualquer coisa desse gênero — afasto-me sem discutir, 

pois todos esses argumentos me causam unicamente perturbação. 

Quanto a mim, estou firmemente convencido, de um modo 

simples e natural, e talvez até ingênuo, que o que faz belo um 

objeto é a existência daquele belo em si, de qualquer modo que se 

faça a sua comunicação com este. O modo por que essa 

participação se efetua, não o examino neste momento: afirmo 

apenas, que tudo o que é belo é belo em virtude do Belo em si.  
 

Platão. Fédon, 100 c-d. Trad. e notas de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 5 ed. São Paulo: 

Nova Cultural. 1991, p. 107. (Os Pensadores)  

A partir do trecho do Fédon, explicite  

a) a hipótese proposta por Platão;  

b) a relação entre essas duas ordens de realidade.  
   

3.  No livro VII de A República, Platão descreve o que ficou 
conhecido como a “alegoria da caverna”. Nela, é 
narrada a libertação de um prisioneiro e sua saída do 
interior da caverna, isto é, do mundo das sombras, 
para a superfície, onde brilha a luz do sol. 

Com base nas informações acima e em conhecimentos do 
livro VII de A República, explique as seguintes imagens 
usadas por Platão: 

a) o interior da caverna; 

b) o mundo da superfície.  

   

 
 

4.  Na célebre pintura A escola de Atenas, o artista 
renascentista italiano Rafael reuniu os principais 
nomes da filosofia grega, tendo ao centro do quadro as 
figuras de Platão e de Aristóteles. Na figura, Platão 
aponta com sua mão para o alto e Aristóteles aponta 
para baixo. Deste modo, com estes gestos, Rafael 
estava ilustrando a distinção entre a filosofia de Platão 
e a filosofia de Aristóteles. 

 

Indique e discorra sobre a principal diferença entre essas 
duas filosofias.  

   

5.  Segundo a tradição filosófica, comente a atitude que 
caracteriza alguém como um cético.  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO  
Ademais, já que o termo ‘bem’ tem tantas acepções quanto 

‘ser’ (...), obviamente ele não pode ser algo universal, presente em 

todos os casos e único, pois então ele não poderia ter sido 

predicado de todas as categorias, mas somente de uma. Além 

disso, já que há uma ciência única das coisas correspondentes a 
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cada Forma, teria de haver uma única ciência de todos os bens; 

mas o fato é que há muitas ciências, mesmo das coisas 

compreendidas em uma categoria única — por exemplo, a da 

oportunidade, pois a oportunidade na guerra é estudada pela 

estratégia, e na doença pela medicina, e a moderação quanto aos 

alimentos é estudada na medicina e nos exercícios atléticos pela 

ciência da educação física. Poder-se-ia perguntar o que se quer 

dizer precisamente com ‘um homem em si’, se (e este é o caso) a 

noção de homem é a mesma e uma só em ‘um homem em si’ e em 

um determinado homem. Na verdade, enquanto eles são homens 

não diferem em coisa alguma, e sendo assim, o ‘bem em si’ e 

determinados bens não diferirão enquanto eles foram bons. 

Tampouco o ‘bem em si’ será melhor por ser eterno, porquanto 

aquilo que dura mais não é mais branco do que o efêmero. 
Aristóteles. Ética a Nicômaco, Livro I, § 6, 1096a-1096b.  

6.  Por que, segundo Aristóteles, é um equívoco pensar o 
bem como algo universal e eterno?  

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES  
[...] não é fácil determinar de que maneira, e com quem e 

por que motivos, e por quanto tempo devemos encolerizar-nos; às 

vezes nós mesmos louvamos as pessoas que cedem e as 

chamamos de amáveis, mas às vezes louvamos aquelas que se 

encolerizam e as chamamos de viris. Entretanto, as pessoas que se 

desviam um pouco da excelência não são censuradas, quer o façam 

no sentido do mais, quer o façam no sentido do menos; 

censuramos apenas as pessoas que se desviam consideravelmente, 

pois estas não passarão despercebidas. Mas não é fácil determinar 

racionalmente até onde e em que medida uma pessoa pode 

desviar-se antes de tornar-se censurável (de fato, nada que é 

percebido pelos sentidos é fácil de definir); tais coisas dependem 

de circunstâncias específicas, e a decisão depende da percepção. 

Isto é bastante para determinar que a situação intermediária deve 

ser louvada em todas as circunstâncias, mas que às vezes devemos 

inclinar-nos no sentido do excesso, e às vezes no sentido da falta, 

pois assim atingiremos mais facilmente o meio-termo e o que é 

certo.” 
Aristóteles. Ética a Nicômaco. Livro II. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 150. (Col. Os 

Pensadores).  

7.  Uma vez que Aristóteles antes define as virtudes como 
disposições de caráter e, na passagem acima, 
acrescenta que as virtudes situam-se num “meio-
termo”, de que modo devem ser definidos os vícios? 
Por quê?  

   

8.  Agir de modo virtuoso é, segundo Aristóteles, agir 
sempre do mesmo modo? Por quê?  

  

GABARITO   
1. As virtudes intelectuais são aquelas que estão mais relacionadas à 

atividade de contemplação do filósofo. As virtudes morais, em 
contrapartida, são aquelas que se referem ao hábito e que estão 
mais relacionadas à atividade prática. Segundo Aristóteles, as 
virtudes morais não surgem em nós por natureza justamente por 
poderem ser modificadas pelo hábito. Se surgissem naturalmente, 
não necessitariam do hábito para existir nem poderiam se 
transformar, como é o caso do fogo que sobe e da pedra que cai.   

2. a) Segundo Platão, há duas ordens de realidade: a ordem 
inteligível e a ordem sensível. Segundo ele, a ordem onde existem 
as verdades e essências das coisas é justamente a ordem do 
inteligível, o chamado mundo das ideias. A ordem sensível é a 
ordem das aparências, onde não necessariamente as coisas são 
verdadeiras, apresentando-se aos sentidos, muitas vezes, de forma 
enganosa. O belo das coisas só existe quando há relação das coisas 
sensíveis com a verdade delas, ou seja, com o mundo das ideias, 
que é onde existe o Belo em si. Quanto maior essa relação, maior a 
beleza das coisas.  

b) Segundo Platão, é o filósofo quem consegue fazer a 
intermediação entre essas duas ordens de realidade. Ele faz isso 
segundo a teoria da reminiscência. As percepções que advém dos 
seus sentidos fazem com que a alma se lembre das verdades que 
conheceu antes do nascimento, quando ainda habitava o mundo 
inteligível. É, portanto, mediante a atividade racional que o 
homem pode contemplar o mundo inteligível.   

3. a) O interior da caverna corresponde ao mundo material sensível, 
das imagens e opiniões falsas que os homens conhecem. 
Corresponde a uma cópia imperfeita do mundo das ideias. 

b) O mundo da superfície corresponde ao mundo das ideias, o 
mundo inteligível, onde existem as essências. É este o mundo que 
o filósofo chega a conhecer mediante a atividade filosófica.   

4. Platão e Aristóteles são considerados os dois principais filósofos 
gregos. Os dois apresentam inúmeras diferenças entre si, sendo as 
principais relacionadas à forma de conhecimento. Ainda que 
façam a separação entre o conhecimento sensível e o intelectual, 
Platão busca a verdade em um mundo ideal, enquanto que 
Aristóteles a busca no mundo material, não fazendo a distinção 
entre os dois mundos. É por isso que, na pintura de Rafael, Platão 
aponta o dedo para cima (para o mundo das ideias) e Aristóteles 
faz referência para baixo (para o mundo material).   

5. O ceticismo, como tradição filosófica, tem seu nascimento há 
muitíssimo tempo. Apesar de podermos dizer que está presente 
na própria origem da filosofia certo posicionamento cético – não 
podemos ser plenamente sábios sobre as coisas do mundo, mas 
apenas amar a sabedoria, isto é, ser filósofo, ou filosofar –, o 
ceticismo, como tradição, possui uma história originada em Pirro, 
de Élis (séc. IV a.c.), que mantém uma atitude cética mais evidente 
e persistente – sabemos de Pirro através Diógenes de Laércio e 
Tímon de Fliunte. 

O principal conceito do ceticismo é a epoché, ou a suspensão do 
juízo – o desinteresse pelo juízo afirmativo ou negativo. Esse 
conceito expõe um movimento de dúvida que apazigua e 
possibilita o sábio ter felicidade na indiferença. O movimento é 
dividido na neutralização do discurso que conduz ao silêncio 
(apahsía), à impassibilidade (apatheia) e à serenidade (ataraxía).   

6. Para Aristóteles, é equivocado pensar o bem como universal e 
único, pois é óbvio que o bem, sendo presente em “todos os casos”, 
não poderia ser ao mesmo tempo dito apenas de uma única 
maneira. Se a Forma, como dizia Platão, fosse a origem da ciência 
sobre o bem, então deveria haver apenas uma ciência sobre o bem, 
e não várias como vemos normalmente na observação das ciências 
da estratégia, da medicina, da educação física, etc. 

E o bem enquanto for bom, ou seja, enquanto mantiver sua 
identidade, não importará se dura um instante ou a eternidade, 
pois ele será, enquanto é, com efeito bem. Por conseguinte, não 
será correto, ou pelo menos importante, pensar o bem como 
eterno.   

7. Em seu livro: “Ética a Nicômaco”, Aristóteles estabelece que o 
princípio da ação deve ser a virtude, isto é, o comportamento deve 
ser conduzido pela reflexão para um fim. O fim do agir humano, 
segundo Aristóteles, é a felicidade e esta somente pode ser 
atingida quando se superou tanto o excesso quanto a falta. A ética 
do meio-termo proposta por este filósofo reflete-se pela 
excelência moral. O comportamento virtuoso sempre irá buscar o 
melhor fim. Assim, os extremos do comportamento moral: tanto a 
falta quanto o excesso, são determinados como vícios. Estes não 
produzem uma ação adequada, pois são baseados nos afetos, nas 
paixões e não na razão.   

8. O agir para Aristóteles não está limitado a um único modo, pois as 
circunstâncias variam e fazem com que a ação que se deva tomar 
também varie. Contudo, isto não quer dizer que devemos agir de 
qualquer modo, pelo contrário, para agir de forma virtuosa o 
indivíduo deve ter uma consciência livre com base em uma moral 
que não varie. Conforme as práticas habituais do indivíduo sejam 
pautadas pela retidão moral de suas ações, sua deliberação irá 
naturalmente guiá-lo em suas decisões. O pressuposto para que tal 
comportamento se efetive é primeiramente a disposição para 
conhecer e refletir seguido pela prática da virtude. Desta forma, as 
ações podem variar, porém o princípio que as orienta se mantém.   

 


