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TAREFA 01  

O helenismo é um período da Antiguidade caraterizado pela influência da cultura grega no mundo 

oriental. Historicamente, inicia-se com as conquistas territoriais de Alexandre, O grande (356 a.C.-323 a.C.) e 
estende-se até a conquista romano do Egito em 30 a. C. Na filosofia, o período em que as correntes helenistas 

predominam é menos preciso, podendo ser estendido até o início da filosofia medieval.  Já que as escolas do 
helenismo continuaram a exercer influência durante a conquista do Império Romano.  

A filosofia do helenismo é marcada por uma preocupação com a ética. Assim, mesmo que as filosofias 

tenham diferenças entre si, podemos destacar alguns elementos em comum. O primeiro deles é justamente a 

formação de modelos de conduta, baseados em uma arte de viver ou uma filosofia de vida. Os filósofos 
helenistas buscavam a felicidade. Defendiam que, através de uma vida ética era possível chegar nesse objetivo. 

Entretanto, cada uma das escolas de pensamento oferece caminhos diferentes para se chegar à felicidade.  

Realize uma pesquisa sobre as quatro principais escolas de pensamento helenista. Cite seus 
principais filósofos e teorias. Ao final, escreva um comentário sobre qual escola está mais alinhada 

com sua filosofia de vida e justifique sua resposta.  

 
TAREFA 02  

Leia o trecho onde Foucault comenta sobre a disciplina social:  

A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos. Não basta 

olhá-los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme a regra. É preciso  vigiá-los  durante  todo  o  tempo  da  

atividade  e  submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares. É assim que no exercício aparecem sistemas de 

graus que vão, sem interrupção, do general chefe até o ínfimo soldado, como também os sistemas de inspeção, 

revistas, paradas, desfiles etc., que  permitem  que  cada  indivíduo  seja  observado  permanentemente. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 106. 

Explique, com suas palavras,  o conceito de disciplina social proposto por Foucault e cite 3 exemplos 

dessa disciplina em seu cotidiano. Justifique.  

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 


