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O curso consistirá num estudo da ética de Arthur Schopenhauer (1788-1860) em três
momentos distintos, mas complementares, da sua obra: a apresentação inicial na mais
importante publicação do filósofo, O Mundo como Vontade e Representação, Livro IV
(1818); Nos Suplementos (ao Livro IV) apresentados como apêndice a O Mundo na
segunda edição de 1844; e nos capítulos sobre ética de seu último escrito, os Parerga e
Paralipomena (1851). Pretende-se, com este estudo, reconstruir os passos
argumentativos que levaram o autor de sua “metafísica da Vontade” ao elogio do
ascetismo dos últimos momentos de sua obra magna, passando pela ética da compaixão.
A ética de Schopenhauer incorpora uma série de influências que vão desde a doutrina
platônica da Ideias à Filosofia Prática do formalismo transcendental kantiano, tateando
ambientes místicos erigidos pela religiosidade cristã e budista. O “pai do pessimismo”,
como é popularmente conhecido, fundamenta sua filosofia moral na concepção de
negação da vontade, fenômeno metafísico-prático no qual estão assentados a sua moral
da ação compassiva e seu vigoroso ascetismo.
Conteúdo programático:
1. Introdução à Metafísica da Vontade de Schopenhauer;
2. Prescritividade e descritibilidade
responsabilidade moral;

ética,

liberdade,

determinismo

e

3. Afirmação x Negação da vontade de viver;
4. Metafísica do amor e Metafísica da morte;
5. A liberdade relativa: a influência do estoicismo;
6. O ascetismo.
Avaliação:
Consistirá em artigo apresentado ao final das aulas expositivas, contendo em torno de 5
páginas, em que será desenvolvida alguma problemática relacionada aos temas
abordados no curso. Ocasionalmente, a depender do número de inscritos na disciplina,
poderão ser apresentados seminários, como complementação à nota do trabalho escrito.
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