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INTRODUÇÃO À FILOSOFIA  
“Como viver?” A ética e os limites da filosofia  

 
Descrição e Objetivos: Esta é uma disciplina acadêmica oferecida a alunos de 
uma instituição universitária, a Universidade de Brasília. Por si só, tal fato leva 
quem quer que venha travar contato com a Filosofia por esse meio – o meio 
acadêmico – a conceber a Filosofia como uma entre tantas outras disciplinas 
universitárias especializadas. Se isso é verdade, não é menos verdade também que 
a Filosofia, desde suas origens gregas, esteve às voltas com uma questão nada 
“acadêmica”: como viver nossas vidas? A busca por uma resposta a essa questão é 
a cena inaugural mesma da Filosofia tal como o Ocidente a concebeu sob a 
influência grega por mais de dois milênios, e é ela que estrutura uma parte 
considerável do legado de Sócrates, Platão e Aristóteles na antiguidade. A esse 
domínio da Filosofia chamou-se “ética”, e a presente disciplina busca apresentar a 
Filosofia a partir de uma análise do desenvolvimento desse domínio filosófico – o 
das teorias morais. Que percurso conduziu a Filosofia de uma pergunta sobre como 
viver a vida, expressa pelo Sócrates platônico, a noções como as de obrigação, 
imperativo ou maximização de utilidade? De que maneira tais modos de 
pensamento são marcados, especialmente no último século e meio, por questões 
como “relativismo moral”, “objetividade”, “imparcialidade” e a própria ideia de um 
“conhecimento ético”?  
Ao formular o problema desse modo, percebe-se que as reflexões sobre a ética são 
um caminho privilegiado para se avaliar a natureza e os limites da própria Filosofia. 
Será a Filosofia capaz de oferecer provas quanto a qual é a melhor vida a ser vivida? 
É possível um “conhecimento” ético? O que pode uma teoria moral? É o que este 
curso pretende examinar, reconstruindo a análise e a investigação empreendida 



pelo filósofo britânico Bernard Williams (1929-2003) em seu livro de 1985 Ethics 
and the Limits of Philosophy. Paralelamente à leitura, análise e discussão da 
vigorosa crítica de Williams, o curso apresentará determinadas teses e argumentos 
de alguns dos textos mais marcantes da filosofia moral a partir das obras de Platão, 
Aristóteles e Kant, entre outros, que fornecerão os subsídios intelectual, conceitual 
e bibliográfico para a adequada compreensão da questão filosófica examinada.  
 
Metodologia: As aulas síncronas serão dedicadas à exposição, à análise e ao 
comentário de um problema filosófico fundamental, tendo por base a leitura 
obrigatória para todos os matriculados das seguintes obras: Apologia de Sócrates 
(Platão), a Moral e Ethics and the Limits of Philosphy (ambos de Bernard Williams), 
este último sendo o fio condutor do curso. Leitura e comentário de excertos de 
outras obras filosóficas serão conduzidos pelo professor ao longo do semestre. 
Todas as aulas serão disponibilizadas pelo Aprender 3. 
 
Avaliação: Duas provas serão realizadas ao longo do semestre acadêmico, cada 
qual valendo 20% da nota da disciplina. A avalição final, valendo 60% da nota da 
disciplina, consistirá na redação de um artigo acadêmico sobre temas abordados 
pelo livro Ethics and the limits of Philosophy de Bernard Williams. 
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