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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

1.Para Aristóteles o que é virtude? Crie novos exemplos de virtude. 

Ele entendia a virtude como aquela propriedade que um ser tem que lhe é mais 

característica e essencial, aquela função ou faculdade que lhe é própria e o distingue  

dos demais seres. A aplicação dessa propriedade conduz à excelência ou perfeição 

desse ser. Exemplo: a virtude de um médico é tratar seus pacientes, etc.   

  

2.De acordo com Aristóteles, a felicidade é uma combinação de vida dedicada à 

contemplação teórica, aliada à prática das outras virtudes humanas e sustentada pelo 

bem-estar material e social. Faça uma análise dessa afirmação. 

O filósofo entendia que a finalidade última de todos é a felicidade, e um ser só 

alcança seu fim quando cumpre sua virtude. O ser humano dispõe de uma grande 

quantidade de funções ou faculdades, mas a única que só ele tem e que o distingue 

dos demais seres é a de pensar, ou seja, a atividade racional. Assim o ser humano só 

alcançará a felicidade se atuar conforme sua virtude. Ele também defendia que não 

devemos abandonar a família , os amigos, a riqueza e o poder, pois todas essas 

atividades e o prazer que delas resulta promoveria o bem estar material e social. 

https://mentejearnica.blogspot.com.br/2016/04/FelicidadeAristoteles.html 
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3.Explique com suas palavras qual é a ideia fundamental compreendida na metáfora “ 

uma andorinha não faz verão”? Também explique porque o filósofo Aristóteles a 

utiliza? 

Aristóteles por meio dessa metáfora mostra que “uma ação isolada não faz o 

homem”, assim como uma andorinha isolada não é elemento suficiente para anunciar 

que o verão se aproxima e, para atingir a felicidade verdadeira, o indivíduo deve 

dedicar-se durante toda sua existência à vida teórica, contemplativa. 

4.Explique como estoico concebe a realidade? Será que tudo é matéria para estoico? 

Comente. 

Para estoico nem tudo é matéria, pois ele concebe o universo como kósmos, 

“universo ordenado e harmonioso”, composto de um princípio ativo, racional, 

inteligente(logos ou Deus imanente) que permeia, anima e conecta todas as partes. 

 

5.Explique como é a felicidade que se alcança pela via do amor fati? 

A via positiva do estoicismo é o amor fati . É a felicidade que se alcança não apenas 

pela aceitação do próprio destino, mas por querer e amar esse destino, pois se tudo é 

animado pelos princípios racionais que governam o universo, que visa a ordem e o 

bem da totalidade, tudo o que acontece comigo e não depende de mim é necessário e 

bom. Para o estoicismo, a pessoa que tem amor por seu destino só poderá ser feliz. 

 

6.A concepção de felicidade de Epicuro contrapõe-se à de Aristóteles? Explique. 

Aristóteles tinham um enfoque intelectualista da felicidade, priorizando a vida teórica 

e contemplativa e a importância de fatores mais tangíveis , como os bens materiais e 

a vida social. Epicuro, por sua vez, desenvolveu um conceito sensualista , pois se 

baseia nas ideias de prazer e de dor. 


