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Curso Complementar de Formação em Filosofia 

 

Ano letivo 2021/2022 - 1º Semestre 

 

Datas: Novembro: 26 / Dezembro: 3, 10, 17 

Módulo: Ética 

Tema: Felicidade e Amizade na Filosofia Antiga 

Docentes: Marta Faustino / Hélder Telo 

Programa: Este módulo tem como tema central a articulação entre a felicidade e a 

amizade no pensamento ético antigo, com particular foco em Platão, Aristóteles, 

Epicuro e os Estóicos. Ao contrário das éticas modernas, geralmente focadas na 

qualidade de ações isoladas, as éticas antigas caracterizam-se por uma preocupação 

com a totalidade da vida, visando por isso a vida boa ou felicidade (eudaimonia). Apesar 

de este foco na felicidade individual muitas vezes sugerir uma preocupação 

exclusivamente egoísta ou individualista, as éticas antigas também reconhecem, porém, 

a importância da amizade (philia) para uma vida feliz, o que implica uma interligação 

entre o cuidado de si e o cuidado do outro e uma preocupação com a felicidade 

conjunta. O módulo discutirá, assim, a partir da perspetiva dos autores antigos, qual é a 

relevância da amizade para a felicidade, qual é a relação entre o cuidado de si e a 

preocupação com os outros, se esta preocupação com o outro é ainda redutível ao 

interesse próprio ou se permite superá-lo e, por fim, se a amizade tem sempre um 

carácter exclusivo e parcial (o que a torna problemática de uma perspetiva moderna e 

contemporânea), ou se também é possível pensar formas mais amplas de amizade 

(como a amizade cívica ou cosmopolita) que anulem essa parcialidade e permitam 

também repensar a noção de felicidade. 
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