


FILOSOFIA ROMANA

ESTOICISMO



PERÍODO HELENÍSITICO

Desmoronamento da importância sociopolítica 
da Pólis. 

O homem grego tornou-se súdito



AS PRINCIPAIS ESCOLAS 
FILOSÓFICAS

• Cinismo, Ceticismo, Epicurismo,  

Estoicismo, Neoplatnismo & Misticismo . 

ATARAXIA

Dirigir a vida de cada um e,

através da ausência do

sofrimento, chegar à

felicidade e ao bem-estar.



ESTOICISMO



Zenão de Cítio (334 –262 a.C.)



ÉTICA ESTOICA

Constrói uma física da causalidade necessária (as 

leis da natureza são necessárias e de certo evento 

ocorrerá uma consequência inevitável), a ética lida 

com a ideia de destino e, por conseguinte, não há 

contingência caso um evento seja, e se faça, 

sempre verdadeiro. 



Sêneca - Lucius Aneus Seneca

(4a.C. - 65d.C.)

A origem dos vícios reside numa 

vontade fraca que subordina a razão 

aos prazeres fortuitos, porque 

"aquele que persegue o prazer 

coloca todas as coisas em segundo 

plano, é indiferente à liberdade e 

sacrifica tudo ao seu estômago, não 

comprando de modo nenhum dos 

prazeres, mas, pelo contrário, a eles 

se vendendo". O homem sábio, pelo 

contrário, opta pelos prazeres da 

alma, os quais são calmos, 

inesgotáveis, ternos, moderados e 

discretos. 



ESTOICISMO

Quanto mais se é impassível, mais se é forte. 

Assim como a aflição demonstra fraqueza, a 

cólera também. Ambos magoam e inferiorizam. 





(Enem PPL 2017) 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). - 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.   
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(Ufsj 2012)  Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO 

afirmar que 

a) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de 

plena serenidade para lidar com os sobressaltos da existência.   

b) os sofistas afirmavam a normatização e verdades 

universalmente válidas.   

c) Platão, na direção socrática, defendeu a necessidade de 

purificação da alma para se alcançar a ideia de bem.   

d) Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada 

para o bem individual, que, ao ser exercida, se espargiria por 

todos os homens.   
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“Escreveu apenas para si mesmo – o título

original dos doze livros, conhecido como

Meditações (ou Pensamentos), é O

imperador Marco Aurélio para si mesmo.

Isso deu à obra uma singularidade

inovadora, não pertencendo a nenhum dos

gêneros literários conhecidos pela filosofia,

pois não assume a forma do tratado

doutrinário, nem das confissões, nem do

diário: o exame da consciência. Seu estilo

é das sentenças e das fulgurações”.

Marco Aurélio (121 – 180)

(imperador romano e autor de Meditações)

O nihil mirari (não se admirar) tornou-se a divisa comum entre os 

estóicos latinos, pois as coisas ocorrem independente de nossa vontade 

individual.



O ceticismo se relaciona com uma moral que questiona a 

metafísica. 

O epicurismo é muito conhecido como a filosofia da amizade. 

Procura por prazeres, é muitas vezes considerado como uma 

manifestação filosófica hedonista.

O estoicismo se relaciona com o estado de apathea (apatia -

indiferença), considerado como um estado de indiferença em 

relação às emoções e paixões. 

O ecletismo pode ser considerado como uma corrente de 

síntese filosófica. A expressão maior desse modelo de 

pensamento é “Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente”. 



O termo ataraxia designa o ideal da 

imperturbabilidade ou da serenidade da 

alma, em decorrência do domínio sobre 

as paixões ou da extirpação destas.

(Abbagnano, N. Dicionário de filosofia)

O termo ataraxia está fortemente 

ligado ao:

a) epicurismo e estoicismo.

d) hermetismo e ao congruísmo.

c) jansenismo e ao laxismo.

d) idealismo transcendental.
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I. epicurismo

II. estoicismo

III. ceticismo

IV. ecletismo

A - É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é 

o prazer sensível; o critério único de moralidade é o 

sentimento. Os prazeres estéticos e intelectuais são 

como os mais altos prazeres. 

B - Visa sempre um fim último ético-ascético, sem 

qualquer metafísica, mesmo negativa.

C - Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente.

D - A paixão é sempre substancialmente má, pois é 

movimento irracional, morbo e vício da alma.

(Uenp 2010) Sobre as escolas éticas do período helenístico,

da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a primeira

com a segunda coluna e assinale e alternativa correta.

a) I – A, II – B, III – C, IV – D   

b) I – A, II – B, III – D, IV – C   

c) I – A, II – D, III – C, IV – B   

d) I – A, II – D, III – B, IV – C   

e) I – D, II – A, III – B, IV – C   
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(Unisc 2012)  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?”

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto:

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal.

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer.

III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida 

humana.

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a 

morte é parte de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela.

V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da 

morte.

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina.
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(Uem 2008)  O Período Helenístico inicia-se com a conquista macedônica das 

cidades-Estado gregas. As correntes filosóficas desse período surgem como tentativas 

de remediar os sofrimentos da condição humana individual: o epicurismo ensinando que 

o prazer é o sentido da vida; o estoicismo instruindo a suportar com a mesma firmeza 

de caráter os acontecimentos bons ou maus; o ceticismo de Pirro orientando a 

suspender os julgamentos sobre os fenômenos. Sobre essas correntes filosóficas, 

assinale o que for correto. 

01) Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso governado por uma 

razão universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a 

natureza e a razão.   

02) Conforme a moral estoica, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a 

importância das coisas provém da opinião que delas temos.   

04) Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele 

proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma.   

08) Para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto 

vivemos e, quando ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser.   

16) O ceticismo de Pirro sustentou que, porque todas as opiniões são igualmente 

válidas e nossas sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com 

certeza absoluta, e da suspensão do juízo advém a paz e a tranquilidade da alma.   
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TODAS CORRETAS  



Plotino dividia o universo em quatro hipóstases: 

O Uno, o Nous (ou mente), a Alma e a Matéria.

Uno

Deus é indivisível. 

"É em virtude do Uno [unidade] que todas as coisas são coisas."

Nous

"Inteligência" ou "Pensamento".

Matéria 

é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. 

Alma

deriva do termo latino animu (ou anima), que significa "o que 

anima".

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3stase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nous
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim


MISTICISMO

Viver significa simplicidade. 

Busca a purificação e a iluminação de sua alma. 

Não haveria de algum modo a separação entre a alma, Deus e o Universo. 

Tudo estaria ligado e o caminho da purificação aproximaria tudo, sendo a 

experiência mística o auge da purificação humana. 

Momento no qual o místico se sentiria Deus, o universo e ele mesmo ao 

mesmo tempo tudo de uma só vez, algo como uma revelação de modo que 

seu espírito se elevaria a condição divina.




