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PLANO DE ENSINO  

Nome da Disciplina: 
FIL 6000 Ética I 

 

Pré-requisitos: 
 

 

Equivalências: 

 

Semestre: 2023/1 

Curso: Licenciatura em Filosofia 

Fase: 1 

Turma: 01307 

 

Tipo: 

(x) obrigatória 

 

() optativa 

 

Carga Horária: 
90 h/a  

 

 

PCC: 18 h/a 

 

Professor: Maria de Lourdes Borges 

 

E-mail:mariaborges@yahoo.com 

 

Horário: 4.1330-5 

Moodle (URL):  

Ementa: Éticas antigas e medievais. Compreender, analisar e vincular a teoria ética clássica 
no contexto do pensamento filosófico ocidental originário e seus desdobramentos na 
filosofia moderna e contemporânea. Atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão em 
Ética. 
 

Objetivos: 
 

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 estoica e epicurista, com ênfase na extirpação das paixões e seu papel para a obtenção da 

virtude e da felicidade 

 

 

Conteúdo Programático: 

 

Introdução: O que é ética? Principais correntes da ética 

 

Parte I: 

mailto:mariaborges@yahoo.com


-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 

 

Metodologia: 

 

1. Leitura obrigatória prévia do texto previsto para a semana 

2. Aulas expositivas e dialogadas 

3. Rodadas de discussão 

 

Cronograma 

Frequência: 

A frequência mínima para aprovação é de 75% e será aferida semanalmente pela presença e 

participação em sala de aula durante os horários da disciplina. 

 

Avaliação: 
 

Elaboração de dois trabalhos, em meados e no fim do semestre. 

 

O desempenho final será igual a média das duas avaliações. 

 

Os resultados das avaliações serão expressos em valores de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), exigindo média 

mínima igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%. 

O estudante com frequência e média das notas de avaliação no semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito 

a uma recuperação no final do semestre. 

 

 

Prática como componente curricular: 

Apresentação de seminários curtos voltados ao ensino de filosofia no Ensino Médio. 

 

 

Bibliografia básica da disciplina: 
 

Textos básicos: 

 

Aristóteles. Ética à Nicômaco. Ed. Os Pensadores 

Epicuro. Seleção de textos. Ed. Os pensadores 

Sêneca. Da Tranqüilidade da Alma. Ed. Os Pensadores         

 

Comentadores: 



 

Wolf. A Ética a Nicômaco de Aristóteles. São Paulo: Edições Loyola, 2010 

Zingano. Sobre a ética Nicomaquéia de Aristóteles. São Paulo: Odysseus Editora, 2010. 

Sorabji. Emotion and the Peace of mind. Oxford: Oxford University Press, 2000 

Cooper. Pursuits of Wisdom: six ways of life in ancient philosophy from Socrates to Plotinus. New 

Jersey: Princeton University Press, 2012. 

Cooper. Reason and Emotion: Essays on ancient moral psychology and ethical theory. Princeton: 

Princeton University Press, 1999. 

 

 

Uma lista bibliográfica complementar será fornecida durante os primeiros encontros. 

 

 

 

 


