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DISCIPLINA 
CÓDIGO  / TURMA    NOME 

HG 303 A Ética  

 

PRÉ-REQUISITOS 

Posteriormente à devolução deste formulário preenchido, a Secretaria de 

Graduação/IFCH inserirá os pré-requisitos que constam no Catálogo de Graduação: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html 

 

CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 

Posteriormente à devolução deste formulário preenchido, a Secretaria de 

Graduação/IFCH inserirá a carga horária que constam no Catálogo de Graduação: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html 

 
 

HORÁRIO: 

5ª Feira das 14h às 18h 

 

PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 

Yara Frateschi yara@unicamp.br 

 

EMENTA 

Posteriormente à devolução deste formulário preenchido, a Secretaria de 

Graduação/IFCH inserirá o texto que consta no Catálogo de Graduação: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html 

 

PROGRAMA 

 O curso abordará, a partir da "Ética Nicomaquéia", a teoria aristotélica da virtude moral 

explorando a relação entre a ética e a politica. Em uma passagem central da "Ética 

Nicomaquéia", Aristóteles afirma: “Dado que a felicidade é certa atividade da alma 

segundo perfeita virtude, deve-se investigar a virtude, pois assim, presumivelmente, 

teremos também uma melhor visão da felicidade. O verdadeiro estadista parece igualmente 

ocupar-se sobretudo dela, pois pretende tornar os cidadãos bons e obedientes às leis (...).” 

(EN I 13 1102ª5-10).  Na primeira parte do curso, analisaremos a relação entre felicidade, 

virtude e educação para a virtude nos livros I e II da Ética. Na segunda parte, veremos que a 

realização da felicidade não se dá apenas no âmbito individual. Por ser o bem supremo para 

os homens e tratar-se de algo auto-suficiente, ela deve ser buscada no âmbito da polis, já 

que o termo “auto-suficiente” é empregado “não com referência a um homem sozinho, 

vivendo uma vida de isolamento, mas também aos seus pais, filhos e esposa e aos seus 

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/index.html


amigos e concidadãos em geral” (EN I, 7, 1097b8-11) visto que o homem é, por natureza, 

um animal político. Além do mais, sendo a virtude moral produzida pelo hábito (EN II, 1, 

1103a17) e sendo a prática da virtude algo que diz respeito também às nossas ações para 

com os outros (V, 1, 1129b30-33), ela deve ser estimulada e efetivada na vida (política) da 

cidade.  
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

Aulas expositivas e seminários (os seminários serão divididos no primeiro dia de aula). 

 
 

BIBLIOGRAFIA  

Aristóteles. Ética a Nicômaco. Coleção "Os Pensadores", São Paulo, Editora Abril. 

Aristóteles. "Ethica Nicomachea I-13 - III-8. Tratado da virtude moral". Tradução, 

Introdução e Notas de Marco Zingano. São Paulo, Odysseu, 2008. 

Aristóteles. "Nicomachean Ethics".  Tradução de W.D. Ross. in "Complete works of 

Aristotle vol  2, Princeto, Princeton University Press, 1984. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

  A disciplina será ministrada com aulas expositivas e seminários realizados pelos alunos. 

Além disso, em cada aula todos os alunos (mesmo aqueles que não farão seminário) 

deverão trazer um fichamento do texto que será discutido. Essa prática incentiva a leitura, 

ajuda o aluno a desenvolver a habilidade de fichar e resenhar textos e permite que o 

professor tenha mais controle de todo o processo ao longo do semestre. A avaliação será 

feita a partir da participação nas aulas, do seminário e de uma dissertação final.    
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Os alunos deverão agendar atendimento por email ou comparacer à sala da docente às 

quintas-feiras de manhã.  

 


