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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A atividade foi desenvolvida com os alunos da turma do segundo ano de administração, no período 

da noite do dia 22/06. Compreendeu a exposição sobre a fundamentação do conceito de “Meio-

Termo” que está presente na obra “Ética a Nicômaco” do filósofo grego Aristóteles. Aristóteles 

propõe a mediania como gênero de virtude, como uma regra moral. A mediania tem o aspecto de 

buscar a proporção, sendo assim, a ação será adequada sob a perspectiva moral. De acordo com 

Aristóteles, a posição de meio é o que tem a mesma distância de cada um dos extremos, meio é o 

que não excede nem falta. O que nos faz tender à mediania é a educação e a repetição de atos bons 

e nobres. Por exemplo, a virtude da coragem encontra-se entre a covardia (deficiência) e a 

temeridade (excesso). Enquanto o covarde é aquele que tudo teme, o corajoso age com equilíbrio, 

de acordo com a prudência e a moderação. 

OBJETIVOS: 

 Repassar com clareza um dos conceitos mais importantes da ética de Aristóteles, de modo que 

os alunos compreendam o que foi exposto.  

METODOLOGIA:  

 

Primeiramente, foi falado sobre a obra “Ética a Nicômaco” de Aristóteles, publicado em 349 A/C, 

sendo a principal obra sobre ética do filósofo e na qual se encontra o conceito de meio termo.  

 

Revisão: 

Para adentrar no tema seria preciso que os alunos já tivessem uma noção básica sobre a ética de 

Aristóteles, então foi feito uma pequena revisão, a partir dessas perguntas: O que é a virtude para 

Aristóteles? O que são as paixões? Qual é o meio para se alcançar a virtude?  

 

Conceituação:  

Essa é a parte principal da intervenção. A conceituação foi feita a partir de um mapa conceitual 

feito no quadro, conforme o decorrer da explicação. O mapa conceitual permite que conceito 

trabalhado seja explorado de forma mais didática: 

 

 



 

 
Exemplos: 

Para finalizar, foi exposto uma tabela com os principais exemplos em que aplica-se o meio termo:  

 
  
Naturalmente, no decorrer da exposição dos exemplos os alunos, voluntariamente, participaram da 

intervenção, contribuindo com mais exemplos diferentes.  
 

PRODUTOS GERADOS:  

 Os alunos copiaram o mapa conceitual em seus cadernos, pois julgaram que seria útil para 

revisar o conteúdo para a prova; 

 Contribuição dos alunos em forma de diálogo durante a explicação; 

 Resumo sobre tema a partir de anotações de aulas de ética I da graduação, lecionadas pelo 

professor Pedro Gambim; 

 Esboço do mapa conceitual que foi transcrito para o quadro.  

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE:  

A atividade foi muito bem aproveitada. Os alunos aparentaram estar bem interessados no tema, 

prestaram a devida atenção na exposição e foram prudentes ao questionar e expor suas 

contribuições. A partir disso, julgo que a intervenção obteve sucesso.  
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