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3.  A palavra “metafísica” não foi usada por Aristóteles, mas foi atribuída pelo 
organizador de suas obras muito tempo depois de sua morte. O título surgiu 
porque esse organizador dispôs o conjunto de textos mais especulativos de 
Aristóteles depois daqueles que tratavam da Física. O prefixo meta, em grego, 
significa “aquilo que vem depois”, que está “além”, portanto, Metafísica é o que 
vem depois ou que está além da Física.  

4.  Os assuntos tratados na Metafísica foram chamados por Aristóteles de Filosofia 
Primeira ou Teologia. A Metafísica é o conhecimento teórico mais elevado a que o 
ser humano pode chegar. A Metafísica trata do ser enquanto ser, do que torna as 
coisas o que eles são. Essa ciência explica as coisas pelas causas e pelos princípios 
primeiros. Ao contrário das ciências inferiores que se ocupam de seres 
particulares (como animais, plantas, astros etc.), a Metafísica irá se ocupar 
daquilo que diz respeito a todos os seres e, portanto, daquilo que há de mais geral 
e próprio ao que existe.  
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1. Durante o período clássico da Filosofia grega, a Grécia estava organizada 
politicamente em pólis. Filósofos como Platão e Aristóteles estavam tão 
influenciados por esse contexto que elaboraram concepções políticas baseadas 
na identificação entre ser homem e ser cidadão. Com as conquistas de Felipe da 
Macedônia e, principalmente, de seu filho, Alexandre Magno, as pólis perderam a 
autonomia política. As cidades gregas passaram a fazer parte do Império 
Macedônico e o homem começou a ser pensado não mais como cidadão, como 
ocorria na Filosofia Clássica, mas como súdito do Império. Portanto, a nova 
maneira de organização sociopolítica da Grécia alterou profundamente a própria 
Filosofia.  

2. As escolas helenísticas dividem-se basicamente em duas fases: um período grego 
e um período latino. A fase grega estende-se da morte de Alexandre Magno, em 
323 a.C., ao fim da República romana. A segunda fase acompanha o período 
imperial de Roma. Esse momento da Filosofia é marcado pelo contato do 
pensamento filosófico grego com a cultura do Oriente. As principais correntes 
helenísticas foram o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo.  

3. NÃO PRECISA FAZER. 
4. Para os epicuristas, alcançar a felicidade é buscar o prazer e recusar a dor. Somos 

felizes quando temos prazer. Mas engana-se quem pensa que se trata de qualquer 
prazer. Assim como nem toda dor precisa ser evitada, nem todo prazer deve ser 
buscado. Apenas os prazeres naturais e necessários devem ser perseguidos sem 



restrição porque são essenciais para nossa sobrevivência e sua falta conduz à 
dor, como o prazer de comer quando se tem fome.  

5. Segundo o estoicismo para alcançar a felicidade, o ser humano deveria seguir as 
leis da natureza e viver em harmonia com a ordem do Cosmos. Essa vida virtuosa 
exigia que as paixões fossem eliminadas. Como o Universo era regido por uma 
ordem racional e era possível conhecer suas leis, então estar em harmonia com o 
Universo era viver conforme a razão.  

6. O cético adota a postura de suspender o juízo, isto é, de não fazer sobre as coisas 
afirmações que possam ser consideradas verdadeiras. O filósofo cético assumia 
uma postura de suspeita em relação à aquisição da verdade. Para ele, a 
argumentação não era capaz de conduzir à verdade, pois qualquer afirmação 
podia ser refutada. Ainda assim, porém, não se deveria abrir mão de buscar pela 
verdade. 

7. A maioria das escolas helenísticas não desenvolveu um pensamento sobre algo 
além da vida. O que tivesse que ser vivido tinha de ser vivido nessa vida, e não em 
outro lugar. 

8. Resposta pessoal. Deve-se contrapor duas perspectivas sobre a relação entre 
razão e paixão: uma perspectiva antiga e outra atual.  
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6.  a) A tirinha representa o diálogo que supostamente ocorreria entre o Deus 
cristão e o patrono da Filosofia, Sócrates. 

 b) A tirinha sugere que a religião, representada pelo Deus cristão, pretende dar 
respostas definitivas às perguntas da Filosofia, representada por Sócrates. 
Contudo, em vez de aceitar as respostas oferecidas pela religião, a Filosofia tem 
muitas perguntas para cada uma das respostas. Assim, enquanto a religião tem 
respostas para as perguntas, a Filosofia tem perguntas para as respostas. 

 c) A tirinha ilustra conflito. Os dados revelados pela fé cristã são como respostas 
para todas as questões formuladas pelos filósofos gregos e latinos. Os filósofos 
cristãos se esforçaram para conciliar a revelação cristã e a Filosofia pagã. Na 
tirinha, no entanto, a razão representada por Sócrates, parece preponderar sobre 
a fé, representada por Deus, pois questiona suas respostas.  


