
 
Ética II 

1. Informações: 
1.1. Departamento: Departamento de Filosofia (GFL) 
1.2. Disciplina: Ética II (GFL00060 – 2.2013) 
1.3. Professor: Dr. Paulo Faitanin 
1.4. Horário: Segundas e Quartas (9h – 11h) 
2. Descrição: A ementa da Ética II permite-nos estudar os fundamentos das ações humanas desde a perspectiva 
medieval. Seu conteúdo pauta-se no estudo das paixões da alma, da razão, da vontade, da liberdade e das 
circunstâncias que envolvem a escolha. Sua tarefa fundamental é expor o que significa um ato humano livre. Os 
principais temas são: a pessoa, os seus atos, as virtudes, os vícios, as paixões da alma, a vontade, a liberdade e as 
circunstâncias que envolvem a escolha.  
3. Objetivos: Ao longo da história da filosofia medieval, cuja questões éticas foram propostas por diversos autores e 
em diversas obras, ocupa lugar proeminente a obra histórica e sistemática de Tomás de Aquino, não apenas o seu 
comentário aos livros da Ética a Nicômacos, ou a parte dedicada ao tema na sua Suma Teológica, mas, também, suas 
Questões disputadas sobre as Virtudes. O intuito é propiciar ao aluno uma leitura crítica de um texto de ética próprio da 
Idade Média, desde a perspectiva de um dos seus maiores expoentes.  
4. Metodologia: Leitura crítica da obra As virtudes Morais de Tomás de Aquino, com a inserção de cortes históricos 
relativos aos problemas éticos e morais anteriores e ulteriores.  
5. Avaliação: avaliação escrita, combinada, segundo o andamento do calendário e do conteúdo programático das 
aulas. 
6. Programa: 
O que é Ética?  
O que é ato humano? 
O que é hábito? 
O que são virtudes? 
O que são vícios? 
Quais as potências da alma que influenciam a ação humana? 
O que é razão? A que se inclina?  
Qual é o papel da razão?  
O que é vontade? A que se inclina? 
Qual é o papel da vontade? 
O que é livre-arbítrio? A que se inclina? 
Qual é o papel do livre-arbítrio nas ações humanas? 
O que são o irascível e o concupiscível? 
Quais são as paixões da alma? 
Quais circunstâncias influenciam uma escolha numa ação? 
Quais são as virtudes? Relacionam-se entre si? 
Quais são os vícios? Relacionam-se entre si? 
7. Bibliografia básica: outras referências serão dadas durante o curso. 
ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. Tradução do grego, introdução e notas, Mario da Gama Cury. Brasília: Editora 
UNB, 2001. 
TOMÁS DE AQUINO, S. As Virtudes Morais. Edição e tradução Paulo Faitanin e Bernardo Veiga. Campinas (SP): 
Ecclesiae, 2012. 
TOMÁS DE AQUINO, S. Suma Teológica. Volumes 3 e 4. São Paulo: Edições Loyola, 2003 e 2005. 
 


