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Plano de Ensino:
Objetivos: Nesta disciplina, teremos como objetivo principal o estudo da ética de virtudes em
Aristóteles. Após uma breve introdução, onde serão mostradas as principais correntes da ética,
estudaremos a Ética a Nicômaco, analisando os conceitos de bem supremo, felicidade,
virtude, ação voluntária e involuntária, deliberação e justiça. Num segundo momento, será
explorada a relação entre ética de virtudes e o cultivo de emoções, a fim de mostrar que a
moral aristotélica pressupõe uma capacidade de controle racional de afetos e paixões. Por fim,
será analisada a filosofia estóica e epicurista, com ênfase na extirpação das paixões e seu
papel para a obtenção da virtude e da felicidade
Tópicos:
Introdução: O que é ética? Principais correntes da ética
Parte I:
-Bem supremo, felicidade e virtude em Aristóteles
-Ações voluntárias e involuntárias, ação deliberada
-Paixões e disposições
-Virtude: uma disposição a agir de forma deliberada
-Deliberação e Akrasia
-A justiça
Parte II:
-Paixões e emoções: moderação e extirpação
-Epicuro e a medicina da alma
-A extirpação das paixões nos estóicos
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Avaliação
Serão realizados dois trabalhos escritos com o mesmo peso. O primeiro constará de perguntas
sobre a primeira parte da disciplina. O segundo será um paper curto (5 páginas) sobre temas
dados pela professora.

