
 

Filosofia como modo de vida na Grécia antiga 

Seminário de Iniciação Científica 

Departamento de Filosofia, USP  

 
 
Horário: Terça-feira, das 18h00 às 19h30 (a começar na primeira semana de abril) 
Local: A determinar 
 

Professor: Daniel Wolt, Pós-doutorando 

Email: woltdm@gmail.com 

WhatsApp: +1 774 316 6365 

 

 

Este seminário tratará do modo como os filósofos gregos pensam sobre a contribuição que filosofia 

faz para o bem-viver. Nós nos concentraremos, em particular, nas filosofias de Sócrates, de 

Aristóteles e dos estóicos. Todos esses filósofos concordam sobre o que pode ser uma proposição 

surpreendente para os filósofos contemporâneos: a filosofia constitui uma parte essencial do 

bem-viver. Neste seminário consideraremos as razões que eles oferecem para pensar isso e as 

implicações dessa ideia nas suas filosofias.   

 

 

Textos : 
Todos os textos estarão disponíveis como PDFs no site do professor (danwolt.weebly.com) sob a 

aba ‘Teaching’.   

 

Programa (sujeito a mudanças) 
 
Os dois primeiros encontros consistirão em aulas expositivas do professor e os demais em 
seminários ministrados pelos alunos. A exposição dos pontos do curso seguirá a estrutura e a 
ordenação do livro  Pursuits of Wisdom , de John Cooper (do qual nós leremos partes).   
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Semana  1. Introdução 

 
Leitura principal: Cooper, capítulo 1 
 
Leitura opcional: Pierre Hadot, 'Filosofia como modo de vida’ 

Castor Bartolomé Ruiz, 'Filosofia como forma de vida’ 
 
Semana 2. Sócrates e o modo de vida socrático: A  Apologia 

 

Leitura: Platão,  Apologia 

Cooper, capítulo 1 
 

Semana 3. Sócrates e o modo de vida socrático: O  Protágoras 

 
Leitura: Platão,  Apologia 

Cooper, capítulo 1 cont’d 
 
Opcional: Lorenz, ‘Plato on the Soul’   
 
Semana 4. Sabedoria na  República  de Platão 

 
Leitura: Platão,  República  livro 5 
 
Opcional: Schwab, ‘Understanding  Epistemê  in Plato's  Republic ’ 
 
Semana 5 Aristóteles: duas vidas felizes 

 

Leitura: Aristóteles,  Ética Nicomaquéia , livros 1 e 10 
Cooper, capítulo 3 

 
Opcional: Gabriel Richardson Lear,  Happy Lives and the Highest Good , seleções a determinar 
 

Semana 6 Aristóteles:  phronesis  e virtude de carácter 

 

Leitura: Aristóteles,  Ética a Nicômaco  II e VI 
Cooper, capítulo 3 

 
Opcional: Lorenz, 'Virtue of Character in the  Nicomachean Ethics '   
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Semana 7 Aristóteles: as virtudes de carácter particulares 

 

Leitura: Aristóteles,   Ética a Nicômaco  III 6-V 
Cooper, capítulo 3, sec. 7 

 

Semana 8 A teoria estóica das emoções 

 

Leitura: Long & Sedley, capítulo 65, ‘Passions’ 
Cooper, capítulo 4 

 
Opcional: Sêneca,  Sobre a raiva  II 1-4 

 

Semana 9 Os estoicos: Desenvolvimento moral 

 

Leitura: Long & Sedley, capítulo 57, ‘Impulse and Appropriateness’ 
 

Opcional: Striker, ‘The Role of Oikeiôsis in Stoic Ethics’ 
 

 

Semana 10 Os estoicos: a pessoa sábia 

 

Leitura: Long & Sedley, capítulo 61, ‘Virtue and vice’ 
Cooper, ‘The Emotional Life of the Wise’  

 

Semana 11 Epicurismo 

 

Leitura: Long & Sedley, seleções a anunciar 
Cooper, capítulo 5 

 

Semana 12 A anunciar 

 

Leitura: A anunciar 
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