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Prezado Acadêmico, 
 
A FASBAM - Faculdade São Basílio Magno, apresenta este Guia Acadêmico com objetivo de orientá-los 
no decorrer do Curso e proporcionar um melhor aproveitamento no percurso do estudo da Filosofia. 
 
O Guia oferece informações sobre a proposta educativa e pedagógica da FASBAM, a organização 
administrativa e acadêmica, bem como orientações essenciais das atividades cotidianas dos discentes e 
docentes. 
 
Ao final, apresentamos o Discurso aos Jovens de São Basílio Magno que intenciona enfocar seu contexto 
histórico e literário, suas características e seus objetivos: a contribuição da literatura clássica pagã para a 
educação da juventude cristã e, no fundo, destacar a própria ideia de educação na visão do Padre 
capadócio. 
 
Seja muito bem-vindo, conte conosco, boa leitura e sucesso! 
 
 
 
 

Prof. Dr. Irineu Letenski 
Diretor Geral 

 
Prof. Dr. Teodoro Hanicz 

Coordenador Acadêmico 
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1  PROPOSTA EDUCATIVA DA FACULDADE SÃO BASÍLIO MAGNO 

 
1.1	PRINCÍPIOS	E	OBJETIVOS	
 

 A concepção da formação da Faculdade São Basílio Magno (FASBAM), através do Curso de 
Filosofia, está respaldada no carisma da Ordem Basiliana e nos ideais de seu fundador, São Basílio Magno. 
Basílio Magno, que viveu entre 329-379, em Cesareia, na Capadócia, atual Turquia, foi uma figura 
altamente qualificada em nível intelectual, cultural e espiritual.  Foi também um exímio educador aberto ao 
diálogo com as correntes filosóficas de seu tempo. Sua espiritualidade foi essencialmente mística, voltada, 
porém, para a realidade humana. Isto se evidencia na sua práxis educativa, na sua dinâmica de trabalho, 
tanto pessoal quanto comunitária. Desta forma, a Faculdade São Basílio Magno concebe o Curso de 
Filosofia dentro do próprio processo de formação humana, social e religiosa, norteando-se pelos princípios 
éticos, cristãos e basilianos. Ela procura, portanto, enfatizar:  

1) Um ambiente saudável de integração e crescimento, em que professores, estudantes e 
colaboradores cooperam uns com os outros num objetivo comum. 

2) Uma fundamentação básica para os seus estudantes em que a teoria e a prática andem pari passu. 
À formação teórica junta-se, a partir das orientações do MEC, as atividades complementares. 

3) A realização de atividades culturais, tais como simpósios, semanas de estudo, cursos de extensão, 
conferências, atividades esportivas, etc.  

4) A disponibilidade do seu espaço para diversas atividades culturais da comunidade acadêmica e da 
sociedade local e regional.  

A Associação de São Basílio procura, deste modo, oferecer aos seus estudantes uma formação 
intelectual, humanística, psicológica, religiosa, moral e crítica e, ao mesmo tempo, estender as suas 
atividades culturais para o benefício da comunidade local e regional. 

 O Curso de Bacharelado em Filosofia está organizado, em sua estrutura curricular, em três anos 
(ou 6 semestres), distribuídos em seis períodos ou semestres letivos, com carga horária de 2.640 
horas/aula. O horário das aulas é das 7h30 às 11h45, de segunda-feira a sexta-feira, durante o período 
letivo anual. O tempo máximo para integralizar o Curso é 10 semestres.  

 
1.2		MISSÃO	
 

Promover a formação integral do ser humano, orientada pela visão de mundo cristã inspirada na 
solicitude social de São Basílio Magno, na área educacional, contribuindo para o desenvolvimento cultural 
regional. 

 
 
1.3		OBJETIVOS	
 

− Formar profissionais e especialistas em nível superior aptos para atuarem no campo da educação 
e da pesquisa filosófica. 

− Garantir sólida formação intelectual para os candidatos à vida eclesiástica. 
− Preparar os alunos para uma reflexão crítica da realidade, possibilitando o enfrentamento com as 

grandes questões do mundo atual. 
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− Divulgar conhecimentos científicos, culturais e técnicos como processo e resultado das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão através de publicações, eventos e outras formas de comunicação. 

− Inserir a Instituição na realidade sociocultural, política e econômica da comunidade, possibilitando 
um processo de inclusão e socialização do conhecimento através das atividades de projetos 
comunitários, cursos livres e de extensão universitária. 

− Garantir formação educacional sólida demonstrando a importância para o pensar, a reflexão e 
ação, apresentando categorias imprescindíveis para a evangelização. 

− Formar integralmente a pessoa, possibilitando o crescimento e a maturidade intelectual, 
psicológico, religioso e moral integrado a crítica à realidade do seu meio social, cultural e eclesial. 

− Dar ênfase à integração teoria e prática, tendo em vista a contribuição permanente em direção a 
transformação da sociedade, por meio de uma aprimorada formação profissional e capacitação 
pessoal. 

− Divulgar os valores da cultura ucraniana através do Programa de Estudos Eslavos. 
 
1.4		VIRTUDES	E	VALORES	
 
  

Tendo em vista a formação integral da pessoa humana, a FASBAM pauta-se pelas virtudes 
extraídas dos ensinamentos de São Basílio Magno. 
 
Fraternidade  
 

Nas Regras Extensas, já na Questão 7, São Basílio faz um longo comentário sobre a importância da 
fraternidade, e ele enfatiza: “Não poderemos, vivendo separados, alegrar-nos com quem é glorificado, nem 
sofrer com quem sofre, não nos sendo possível, como se vê, conhecer as condições do próximo”. 

 
Respeito e urbanidade 
 

Para São Basílio, respeito, urbanidade e amor ao próximo são indissociáveis uns dos outros. Nas 
Regras Extensas, Questão 3, ele evoca o próprio Evangelho segundo João, ao dizer: “Nisto todos 
conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros” (Jo 13,35).  

 
Diálogo  
 

O diálogo é tanto mais importante quanto ele age como um critério para conhecermos as nossas 
próprias resistências. Diz São Basílio: “Como se exercitará na paciência, se ninguém se opõe às suas 
vontades?”  (As Regras Extensas, Questão 7). 
 
Disciplina  
 

Para São Basílio, a disciplina é o remédio contra a divagação ou a distração. Neste sentido, ele está 
na tradição platônico-aristotélica, que privilegia os fins. Admoesta, com efeito, o educador: “Não pode 
alguém dedicar-se a uma ciência ou arte, transitando sempre de uma a outra, e nem mesmo adquirir o 
conhecimento de uma delas, se ignorar os meios de alcançar sua finalidade” (As Regras Extensas, Questão 
5). 
 
 
 



 

	

3 

 
Sabedoria 
 

A sabedoria é para São Basílio a virtude por excelência. Ela tem a sua fonte em Deus e se manifesta, 
de maneira privilegiada, na obra da criação. Aqui, passa-se da não-existência à existência, do não-ser ao 
ser. Exclama Basílio na Homilia 7 do Hexaemeron: “Eu mesmo contemplei essas maravilhas e admirei a 
sabedoria de Deus em todas as coisas”. 
 
Discernimento 
 

O discernimento é uma das expressões da prudência, ou da sabedoria, que deve levar em 
consideração a palavra do outro. São Basílio se serve aqui da metáfora das doenças do corpo, e de seu 
diagnóstico, para concluir: “Assim, nas doenças da alma, isto é, nos pecados, embora alguém inconsciente 
do pecado não se censure, deve antes acreditar nos que podem ver melhor o que se passa” (As Regras 
Breves, Interrogação 301).   
 
Honestidade 
 

Com relação à honestidade, São Basílio evoca a autoridade do Livro dos Provérbios, que exorta: 
“Melhor é a correção manifesta do que uma amizade escondida” (Pr 27,5). E, aqui, ele se vale mais uma vez 
de uma metáfora médica, ao afirmar: “O mal encoberto pelo silêncio é uma doença mal cicatrizada na alma” 
(As Regras Extensas, Questão 46). 
 
Prudência 
 

Para São Basílio, a virtude da prudência, ou da sabedoria, se vincula essencialmente ao 
discernimento, ao autocontrole, à justiça e à capacidade de valorar. Assim: “A prudência brota da 
contemplação da esfera das coisas boas e más, o autocontrole se exprime na contemplação das coisas que 
devem ser escolhidas ou evitadas, a justiça se manifesta na contemplação do que deve ser atribuído ou 
não atribuído, e os valores naquilo que é perigoso ou não perigoso” (Homilia 14, Sobre o Salmo 29).  
 
2  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 
2.1		CONSELHO	SUPERIOR	–	CONSUP	

O Conselho Superior - CONSUP, órgão máximo da administração superior, de natureza normativa, 
deliberativa, consultiva e recursal da Faculdade; é constituído: pelo Diretor da Faculdade, que o preside; 
pelo Coordenador de curso;  por 1 (um) professor;  por 1 (um) representante do corpo discente; por 1 (um) 
representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior; por 1 (um) representante da 
mantenedora. 
 
2.2		DIRETORIA	GERAL	
 A Diretoria Geral é o órgão executivo da Administração Superior responsável pelo planejamento , 
supervisão, execução, fiscalização e avaliação das atividades acadêmicas da Faculdade. O Diretor Geral é 
designado pela Mantenedora. 
 
2.3		COORDENADOR		DE	CURSO/ACADÊMICO	
 O Coordenador de Curso é o responsável pelo projeto pedagógico, pelo planejamento, 
coordenação, execução e avaliação das atividades de ensino do curso. Compete ao Coordenador 
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acompanhar as atividades didáticas; elaborar a grade curricular; acompanhar o desenvolvimento dos 
programas das disciplinas; analisar a equivalência de matérias; elaborar normas escolares. 
 
2.4		COMISSÃO	PRÓPRIA	DE	AVALIAÇÃO	–	CPA	

A Comissão Própria de Avaliação é responsável pela implantação e desenvolvimento de processos 
de avaliação institucional. É um órgão interno da Faculdade formado por membros representantes do corpo 
discente, docente e colaboradores e também por um representante da comunidade externa. A CPA, por 
meio de questionários e outros instrumentos, programa avaliações periódicas da instituição, normalmente 
uma a cada semestre. O objetivo é identificar problemas e orientar a diretoria para procurar soluções, bem 
como fazer melhorias estruturais quando necessário. 
 
2.5		SECRETARIA	ACADÊMICA	
 A Secretaria Acadêmica é responsável pelos registros acadêmicos, matrículas, controle de notas e 
faltas, históricos escolares, transferências, certificados, registros de diplomas, expedição de documentos e 
de toda rotina escolar. 
 O horário de atendimento da Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 07:30h às 11:45h, das 
13:00h às 16:30h.  
	
2.6		TESOURARIA	
 A Tesouraria é o setor administrativo responsável pelo recebimento das mensalidades dos alunos, 
das taxas e demais documentos financeiros. Funciona junto à Secretaria Acadêmica. 
 
3  ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
 
3.1		COORDENADOR	DE	CURSO	

O Coordenador de Curso é o responsável pelo projeto pedagógico, pelo planejamento, 
coordenação, execução e avaliação das atividades de ensino do curso. Compete ao Coordenador 
acompanhar as atividades didáticas; elaborar a grade curricular; acompanhar o desenvolvimento dos 
programas das disciplinas; analisar a equivalência de matérias; elaborar normas escolares. 
 
3.2		COLEGIADO	DE	CURSO	
 O Colegiado de Curso é o órgão da administração básica de natureza normativa, consultiva e 
deliberativa. É constituído pelo coordenador de curso; por dois professores e por dois representantes 
discentes. 
  
3.3		DIRETÓRIO	ACADÊMICO	-	FESFI	
 O Diretório Acadêmico – FESFI (Frente Estudantil Filosófica) é o órgão representativo do corpo 
discente, sua composição e atuação está regulamentada por regimento próprio. 
 
4  CARGOS E FUNÇÕES 
 
Diretor Geral: Prof. Dr. Irineu Letenski 
Coordenador de Curso: Prof. Dr. Teodoro Hanicz 
Secretária Acadêmica: Fabiana Mélani Tremba 
Bibliotecária: Sirlene Marcinek Mazur 
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5  INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
 
5.1		CALENDÁRIO	ACADÊMICO	
 O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 dias de atividades acadêmicas 
efetivas, distribuídos em dois semestres ou períodos, cada um computando no mínimo 100 dias. 
 A FASBAM tem 100 dias letivos no primeiro semestre e 100 no segundo, totalizando 200 dias de 
atividades acadêmicas durante o ano letivo. 
 As atividades acadêmicas são desenvolvidas de segunda-feira a sexta-feira, das 07:30 às 11:45, 
no período diurno, com um intervalo de 15 minutos, das 09:30h às 09:45h. 
 O CALENDÁRIO ACADÊMICO está disponível no Sistema Acadêmico (AVA).  
 
5.2		PROCESSO	SELETIVO	

A forma de ingresso na FASBAM é por meio de PROCESSO SELETIVO AGENDADO, que consiste 
na avaliação dos conhecimentos comuns às diversas formas de Ensino Médio, e da aptidão intelectual do 
candidato para os estudos superiores, limitando-se o conteúdo das provas do concurso às exigências das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CEB nº. 03, de 26/06/98). 

As informações sobre o processo seletivo estão explicitadas no MANUAL DO CANDIDATO. 
 Outra forma de ingresso na FASBAM é por meio de transferência de outra Instituição de Ensino 
Superior. 
 
5.3		MATRÍCULA	
 A matrícula inicial deve ser feita na Secretaria da FASBAM, nos prazos previstos no Calendário 
Escolar, mediante requerimento do candidato, acompanhado com seguinte documentação:  

− Histórico Escolar de Ensino Médio, uma via original e uma fotocópia autenticada. 
− Certificado de Conclusão de Ensino Médio, uma via original e uma fotocópia autenticada.  
− Certidão de Casamento ou Nascimento, fotocópia autenticada. 
− CPF, fotocópia autenticada.  
− RG, fotocópia autenticada. 
− Título de Eleitor  
− Certificado Militar 
− Duas fotos 3x4 recentes. 
− Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 
5.4		REMATRÍCULA	OU	RENOVAÇÃO	DE	MATRÍCULA	
 O regime adotado pela FASBAM é o Regime Seriado Semestral. Sendo assim, o aluno formaliza e 
regulariza sua matrícula no semestre e não em disciplinas. 
 A matrícula deverá ser renovada semestralmente mediante requerimento pessoal do aluno nos 
prazos previstos no Calendário Acadêmico e fixados em Edital. 
 A não renovação da matrícula, independente de justificativas, nos prazos previstos no Calendário 
Acadêmico e fixados em Edital, implicará em abandono do Curso e desvinculação do aluno da FASBAM. 
   
5.5		TRANCAMENTO	DE	MATRÍCULA	

É concedido o trancamento da matrícula, a partir do segundo período letivo,  para o efeito de 
“interromper temporariamente os estudos” e manter o aluno vinculado ao Curso e à IES, bem como o seu 
direito à renovação da matrícula para o próximo e consecutivo período letivo, se houver vaga, no prazo 
fixado, de acordo com os termos do Contrato celebrado entre as partes.  
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O trancamento da matrícula precisa ser renovado a cada semestre letivo e pode durar até três 
semestres ou períodos. Esgotado esse limite, o aluno deverá fazer sua matrícula normalmente. Não fazer 
a matrícula e não renovar o trancamento caracteriza abandono de curso.  

O aluno que interrompeu seus estudos por trancamento, posto que mantido o seu vínculo com a 
IES, poderá retornar aos estudos, mediante requerimento escrito de próprio punho, e se enquadrará no 
Currículo Pleno do Curso, em vigor na época da renovação da matrícula.  
 
5.6		CANCELAMENTO	DE	MATRÍCULA	

O aluno poderá solicitar o cancelamento de matrícula a qualquer momento. É concedido o 
cancelamento de matrícula mediante requerimento pessoal, desde que quitadas as obrigações estipuladas 
no Contrato celebrado entre as partes, nos limites permitidos na Lei.  

O cancelamento de matrícula corresponde à perda de vínculo com a Instituição, sem direito de 
retorno ao curso nem transferência para outra IES.  

O aluno que cancelar a matrícula ou abandonar o Curso, só poderá retornar ao Curso submetendo-
se novamente ao Processo Seletivo, com direito ao aproveitamento de estudos (dispensa de disciplinas 
cursadas).  
 
5.7  ABANDONO DE CURSO 
 A perda de vínculo com a FASBAM é automática em caso de abandono de curso. Isso ocorre em 
dois casos: quando o aluno não efetua a matrícula nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, ou 
quando, tendo solicitado o trancamento, deixa de renová-lo, matriculando-se no semestre seguinte. 
 
5.8		TRANSFERÊNCIA	

É concedida matrícula na FASBAM a aluno transferido de Curso Superior de Faculdade ou 
Instituição congênere nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas existentes no Curso de 
interesse, se requerida nos prazos fixados no Edital próprio, de acordo com as Normas aprovadas pelo 
Conselho Superior e, mediante Processo Seletivo, quando houver mais de um candidato.  

O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante no 
Edital próprio, além do Histórico Escolar do Curso de origem, Programas e Cargas Horárias das disciplinas 
nele cursadas,  todas aprovada, segundo os critérios de avaliação adotados pela IES de origem.  

A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, tramitará diretamente entre 
as Instituições, por via postal ou oficial. 

As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da Lei. 

Em qualquer época, a requerimento do aluno, nos termos permitidos pela lei, a FASBAM concede 
transferência aos alunos nela matriculados. Não é concedida transferência aos alunos que se encontrarem 
respondendo à Sindicância, Inquérito Administrativo ou cumprindo penalidade disciplinar, nos termos da 
Legislação. 

O deferimento do pedido de transferência implicará no encerramento do vínculo do aluno com a 
IES e das obrigações da Faculdade, previstas no Contrato celebrado entre as partes, resguardado o direito 
de ações judiciais cabíveis para a cobrança de débitos financeiros do aluno, na forma da Lei.  
 
5.9		ADAPTAÇÃO	E	APROVEITAMENTO	DE	ESTUDOS	

O aluno transferido de outra IES para a FASBAM está sujeito às adaptações que forem necessárias, 
requeridas por ocasião da matrícula, tendo aproveitamento das disciplinas em que obteve aprovação no 
curso de origem, se equivalentes.  
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A adaptação será realizada através de um Plano de Estudo Dirigido e acompanhada pelo professor 
da respectiva disciplina, conforme regulamento próprio. 0  
 
5.10		MATRÍCULA	EM	DISCIPLINAS	ISOLADAS	

É concedida matrícula em disciplinas isoladas a alunos externos à FASBAM, bem como o 
aproveitamento de disciplinas isoladas cursadas pelos alunos da FASBAM em outras Instituições de Ensino 
Superior. As normas estão definidas em regimento próprio. 
 
5.11		FREQUÊNCIA	

A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigação e direito do aluno. A presença 
é permitida apenas aos alunos regularmente matriculados, ou em casos isolados, a alunos autorizados para 
cursarem disciplinas como ouvintes. 

Para aprovação em qualquer disciplina, é exigido um mínimo de 75% de presença às aulas. A 
frequência inferior a 75% das aulas implica na reprovação, devendo, o aluno, cursar novamente a disciplina. 

O atraso notável ou frequente na chegada às aulas, bem como a saída antecipada, no mesmo 
modo, são motivos suficientes para a perda da presença.  

Após a publicação das faltas no Portal Acadêmico, havendo discordância, o aluno poderá requerer 
revisão dos lançamentos dessas faltas, junto à Secretaria Acadêmica, por meio de requerimento. 

É de inteira responsabilidade do aluno acompanhar adequadamente o seu percentual de 
presenças, de modo a evitar reprovação por faltas. 

Obs.: Não existe abono de faltas. Entretanto, é dado tratamento excepcional para alunos 
amparados por legislação específica previstos nos decretos 1.044 de 21/10/1969,  e 6.202 de 
17/04/1975, sendo-lhes atribuídos, nesses casos, como compensação das ausências às aulas, exercícios 
domiciliares supervisionados, com acompanhamento pelo professor de cada disciplina. 

No caso do Decreto Lei 85.587/80, 10.861/2004 e Lei nº 9.394 de 20/12/96, os pedidos deverão 
ser expostos por escrito, juntamente com o devido comprovante. O coordenador do curso, avaliando a 
legalidade do pedido, poderá autorizar outras atividades didáticas substitutivas a serem preparadas pelo 
professor de cada disciplina. 
 
5.12		AVALIAÇÃO	

A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é feita por disciplina, sob a 
responsabilidade do professor. 

Em cada período o aluno será avaliado pelo professor, na disciplina, por meio de 1 (uma) prova 
bimestral e outros eventuais trabalhos, ficando a seu critério as diversas modalidades. 

As provas bimestrais são processuais e ocorrerão durante cada período/semestre letivo. 

A falta de apresentação de trabalhos ou exercícios, nos prazos previstos sem justificativa legal, 
equivale à obtenção da nota (zero). 
 
5.13		APROVAÇÃO	

O aluno que apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e totalizar 
o mínimo de 14.0 (catorze ponto zero) por disciplina, atingindo, portanto, a média 7.0 (sete ponto zero), 
obterá aprovação direta na respectiva disciplina.  
 
5.14  EXAME 
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O aluno que não conseguir aprovação direta, mas alcançar no mínimo 8.0 (oito ponto zero) pontos, 
portanto, media igual ou superior a 4.0 (quatro ponto zero), prestará exame na referida disciplina.  

O aluno que prestar exame deverá, para ser aprovado, conseguir média igual ou superior a 5.0 
(cinco ponto zero). Esta média é obtida pela soma da média semestral e da  nota do exame dividida por 2 
(dois). 
 
5.15  DEPENDÊNCIA 

O aluno que não conseguir média igual ou superior a 5.0 (cinco ponto zero) no exame continuará 
em situação de dependência, e deverá cursar novamente a disciplina na modalidade Estudo Dirigido no 5º 
ou no 6º semestre do Curso. 
 
5.16		REPROVAÇÃO	

O aluno estará reprovado em qualquer das disciplinas caso não atinja o índice mínimo de 75% 
(setenta e cinco por cento) de frequência ou de 8.0 (oito ponto zero) pontos em nota.     

O aluno que for reprovado em 3 (três) ou mais disciplinas estará reprovado no período, devendo 
cursá-lo novamente em* sua totalidade, incluindo-se as disciplinas em que tenha logrado aprovação. 

O aluno, que for reprovado em até 2 (duas) disciplinas, poderá se matricular no período seguinte 
com esta(s) dependência(s) e, para integralizar a grade curricular, deverá cursá-las na modalidade Estudo 
Dirigido, de acordo com os critérios do regulamento. 
 
5.17		PROVA	DE	SEGUNDA	CHAMADA		

O aluno que não comparecer às provas bimestrais ou finais terá direito a uma segunda chamada, 
desde que encaminhe requerimento à Coordenação de Curso com as devidas justificativas legais num 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Para fazer a prova de segunda chamada o aluno deverá pagar uma taxa por cada disciplina. O valor 
será estabelecido pela Diretoria e devidamente comunicado pela secretaria. 
 
5.18  REVISÃO DE PROVA 

O aluno que desejar que sua prova seja revista, deverá apresentar um pedido de revisão de prova 
junto à secretaria, acompanhado de uma adequada justificativa. Nesta, o aluno deverá fundamentar tal 
pedido a ser entregue, por escrito, na secretaria da FASBAM. 
 
5.19		TRABALHO	DE	CONCLUSÃO	DE	CURSO	–	TCC	

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma pesquisa elaborada individualmente pelo 
aluno, realizada no 5º e no 6º período e orientada por um professor. Os objetivos do TCC são: ampliar o 
domínio específico sobre um determinado tema; propiciar ao aluno a realização de uma síntese integradora 
de conhecimentos teóricos e práticos; desenvolver/ampliar o espírito investigativo; favorecer uma reflexão 
filosófica sobre a prática profissional; desenvolver habilidades que favoreçam ao aluno a busca de 
alternativas no exercício profissional; proporcionar ao aluno experiência em pesquisa necessária ao bom 
desempenho profissional; desenvolver estudos e projetos interdisciplinares; aprimorar a reflexão crítica do 
aluno; relacionar a Filosofia com suas interfaces e áreas afins; aprofundar estudos sobre Filosofia, Educação 
e áreas afins. 
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5.20		COLAÇÃO	DE	GRAU	E	DILOMA	
 Ao aluno concluinte do Curso de Filosofia será conferido o respectivo grau acadêmico e expedido 
o Diploma, se aprovado em todas as disciplinas do currículo pleno do curso e satisfeitas as obrigações 
contratuais com a Instituição. 
 O grau acadêmico será conferido pelo Diretor Geral ou, na sua ausência/impedimento, pelo 
Coordenador do Curso, ou a quem ele indicar, em sessão pública e solene, na qual os graduandos prestarão 
juramento de compromisso. 
 Ao concluinte que o requerer, de forma justificada, o grau acadêmico será conferido em ato simples 
e privado, na presença de dois professores, em local e data determinados pelo Diretor Geral. 
 
5.21		OUVIDORIA		
 A Ouvidoria é o canal permanente de comunicação, proporcionando maior aproximação entre a 
direção e comunidade externa e interna, com o objetivo de facilitar o recebimento das manifestações de 
todos os setores, através de um processo ágil, eficaz e seguro. 

 É o canal responsável para receber as sugestões e/ou críticas e reclamações da comunidade 
acadêmica, compreendendo alunos, professores, funcionários e a comunidade externa, sobre o 
atendimento, instalações e serviços oferecidos na instituição. A Ouvidoria trabalhará de forma 
personalizada, transparente, objetiva e isenta, assegurando o sigilo absoluto como forma de preservar a 
identidade do manifestante. 

 
5.22		MONITORIA	
 A monitoria constitui-se num importante apoio realizado a partir da interação do corpo docente 
com o corpo discente e garante um trabalho de fortalecimento dos temas e conteúdos trabalhados em 
diversas disciplinas, sobretudo para alunos que trazem maiores dificuldades com a leitura e compreensão 
dos conteúdos de forte peso teórico. Professores e alunos, preferencialmente, de períodos mais avançados, 
acompanharão o desenvolvimento do estudo de grupos de períodos anteriores a fim de ampliar a reflexão 
e contribuir para o rompimento de limites existentes no que tange a aprendizagem. 
 
5.23		BIBLIOTECA	
 A Biblioteca tem por objetivo disponibilizar seu acervo e seu espaço à comunidade acadêmica para 
consulta, estudo, pesquisa e leitura. 
 
6  ESTRUTURA E MATRIZ CURRICULAR  
 
6.1		OBJETIVO	GERAL	
 Formar pessoas com capacidade reflexiva acerca das grandes questões que envolvem a vida (ser 
humano, mundo, Deus e questões afins), promovendo consciência crítica e compromisso diante da 
realidade sócio cultural brasileira e latino americana, por meio do estudo e do diálogo com as grandes 
vertentes da Filosofia. 
 
6.2		OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

a) Oferecer condições ao estudante para aprender a filosofar, isto é, a exercitar o método filosófico 
durante o desenvolvimento do curso. 

b) Contribuir filosoficamente no diálogo interdisciplinar e transdisciplinar, na elaboração de uma 
epistemologia intrinsecamente solidária, refletindo sobre as intensas e constantes transformações 
da nova ordem mundial. 



 

	

10 

c) Proporcionar aos profissionais de qualquer área a reflexão, a investigação e a síntese do 
pensamento e da prática sobre os grandes temas que desafiam o homem diante dele mesmo, do 
mundo, da história e do transcendente. 

d) Criar condições de desenvolvimento de competências e habilidades para o desempenho 
profissional, ao bacharel em Filosofia, como requisito para ampliação e prosseguimento dos 
estudos, nomeadamente no campo da pesquisa filosófica. 

 
6.3.	PERFIL	DO	EGRESSO	
 Utilizando-se do referencial e das considerações apresentadas até aqui, pretende-se dar ênfase à 
formação integral do ser humano, tanto no nível do conhecimento propriamente dito, quanto no da práxis 
e das relações intersubjetivas. Visa-se com isto uma plena participação e transformação da realidade local, 
regional e nacional. 
 Com ênfase nestes valores, a instituição aspira a que: 

a) Os egressos desenvolvam com competência um conhecimento amplo sobre as principais questões 
que, historicamente, têm formado o núcleo da Filosofia, isto é, a indagação acerca do Ser e uma 
problemática epistemológica e antropológica: o conhecimento, a consciência, a linguagem e a arte. 

b) Haja uma compreensão da articulação passado-presente-futuro, a partir de uma perspectiva 
filosófica, que torne o formando apto a uma leitura crítica da sociedade e da cultura hodiernas. 

c) Os acadêmicos possam preparar-se para o exercício da reflexão filosófica procurando entender e 
vivenciar o sentido da vida em todos os seus níveis e horizontes. 

d) Na complexidade atual, possam os egressos capacitar-se para o exercício de uma consciência 
crítica face à urgência e à demanda dos graves problemas humanos e ambientais, reforçando deste 
modo a sua postura cognoscitiva no exercício da cidadania. 

e) Aprofundem-se os princípios e fundamentos epistemológicos e éticos que se relacionam com 
outras áreas do conhecimento, tais como aquelas da sociologia, da história, do direito, da teologia, 
etc. 

f) Os egressos, munidos dos conhecimentos filosóficos adquiridos, colaborem para o incremento e 
o aprofundamento de questões relacionadas à defesa do meio ambiente, da vida e da conservação 
do planeta. 

g) Os acadêmicos, ampliados os seus conhecimentos a partir da interdisciplinaridade da grade 
curricular, possam compreender, respeitar e aprofundar as questões relativas à diversidade 
cultural, tais como a cultura afro-brasileira, da qual se originou a identidade nacional. 

h) Enfim, tomem os egressos consciência de que o conhecimento intelectual e moral adquirido na 
Faculdade São Basílio Magno é um processo que necessita de um contínuo aprimoramento, 
aprofundamento e de uma constante busca.  

 
6.4.	COMPETÊNCIAS	E	HABILIDADES	A	SEREM	DESENVOLVIDAS	
 Deve-se esclarecer a necessária vinculação entre a transmissão/constituição dos conhecimentos 
e o desenvolvimento das competências e das habilidades que lhe dizem respeito. 

 De acordo com Perrenoud, são múltiplos os significados da noção de competência como, por 
exemplo: “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Diante de uma situação há uma mobilização que põe em “ação 
e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos” 
(PERRENOUD, 1999, p. 7).  

 Consequentemente, todo tipo de ação humana utiliza algum tipo de conhecimento, do mais 
comum ao mais complexo, dependendo da exigência daquilo que está em questão. A este respeito diz 
Perrenoud: “Quanto mais complexas, abstratas, mediatizadas por tecnologias, apoiadas em modelos 
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sistêmicos da realidade forem consideradas as ações, mais conhecimentos aprofundados, avançados, 
organizados e confiáveis elas exigem” (PERRENOUD, 1999, p. 7). Deste modo, as competências que tais 
ações demandam “utilizam, integram, ou mobilizam” os diversos tipos de conhecimentos necessários para 
a sua execução.  

 A construção de competências é, portanto, conforme Perrenoud , “inseparável da formação de 
esquemas de mobilização dos conhecimentos com discernimento, em tempo real, ao serviço de uma ação 
eficaz. Tais esquemas são possíveis com a prática e se constroem “ao sabor de um treinamento, de 
experiências renovadas, ao mesmo tempo redundantes e estruturantes, treinamento esse tanto mais eficaz 
quando associado a uma postura reflexiva. O que nos conduz, portanto, à noção de “habilidades” 
(PERRENOUD, 1999, p. 10).  

 Pode-se, pois, entender que as habilidades são decorrentes da construção das competências. Ora, 
as competências estão ligadas à especificidade das situações ou, em outras palavras, as competências 
dependem de uma forma de “inteligência situada”, específica. Ainda na visão de Perrenoud, a habilidade é 
uma “sequência de modos operatórios, de analogias, de intuições, de induções, de deduções, de 
transposições dominadas, de funcionamentos heurísticos rotinizados que se tornaram esquemas mentais 
de alto nível ou tramas que ganham tempo, que ‘inserem’ a decisão” (PERRENOUD, 1999, p. 30).  

 Foi dito no início deste item que não se pode desvincular conhecimento e competência. Sendo 
assim, as competências são “importantes metas de formação” (PERRENOUD, 1999, p. 32) e, 
especificamente neste projeto pedagógico, devem vir à tona os objetivos específicos de cada disciplina da 
grade curricular vinculados aos conteúdos programáticos. 

 Convém também relembrar que a competência situa-se “além dos conhecimentos” e se forma com 
a “construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos na 
situação, no momento certo e com discernimento”  (PERRENOUD, 1999, p.31). É na possibilidade de 
relacionar os conhecimentos prévios com a solução dos problemas que se reconhece uma competência, 
sempre ligada a uma prática social. 

 No caso particular da filosofia, a lógica, como “vestíbulo” ou “propedêutica” do conhecimento, 
funciona não somente como função e realização das formas corretas do pensamento, mas também como 
uma habilidade de aplicações na resolução de problemas. 

 Deste modo, propõe-se, num sentido geral, as competências numa tríplice divisão: acadêmicas, 
sociais e pessoais. 
 
a) Competências/habilidades acadêmicas para: 

− desenvolver a constituição de uma postura filosófica no exercício da razão, da reflexão, da ética e 
da crítica na aquisição dos conhecimentos; 

− interpretação/compreensão dos textos filosóficos e de áreas afins, segundo os procedimentos 
metodológicos e científicos; 

− redação competente, clara, correta e precisa de acordo com as regras da gramática e da 
metodologia científica, não só para utilizar os conhecimentos já adquiridos, mas também para 
propor novas questões e, assim, identificar e resolver problemas nas diversas esferas da existência 
humana; 

− desenvolver projetos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento; 
− aprimorar a língua portuguesa e, assim, adquirir uma maior flexibilidade na formulação e na redação 

de questões filosóficas;  
− familiaridade com os recursos tecnológicos disponíveis no laboratório de informática e também 

em sala de aula; 
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− uma participação mais efetiva na linguagem simbólica que caracteriza a cultura não somente 
regional, mas também nacional; 

− propiciação de uma cosmovisão oriunda das diversas teorias científicas dos últimos tempos 
capazes de fornecer uma atitude de estruturação e situação no mundo e nos diversos sistemas 
que o compõem.  

 
b) Competências/habilidades sociais para: 

− a formação de uma aliança entre o exercício próprio do filosofar e a promoção da cidadania plena, 
baseada nos princípios de igualdade, solidariedade, respeito e responsabilidade; 

− promoção e fomentação do pluralismo social, cultural e político que leve à defesa dos direitos 
humanos;  

− defesa e promoção de uma ética planetária que leve sobretudo em consideração o cuidado com a 
natureza e as criações culturais que dela derivam; 

− articulação entre a filosofia e as outras esferas do conhecimento que, direta ou indiretamente, a 
ela se relacionam; 

− capacidade para o entendimento da organização, estruturação e mobilidade dos seres humanos; 
− incentivo a uma visão flexível e dinâmica que esteja aberta às diferenças e diversidades inerentes 

à sociedade contemporânea; 
− exercício contínuo não somente da teoria filosófica mas também de uma práxis condizente com o 

mundo acadêmico e os ambientes familiar e social. 
 
c) Competências/habilidades pessoais para: 

− compreensão adequada da importância da vida em todas as suas manifestações, principalmente 
no que diz respeito à existência humana nas suas mais variadas formas; 

− princípios éticos e ação com responsabilidade e autodisciplina; 
− aprimoramento na linguagem oral e escrita propiciando, assim, uma correta formulação e 

comunicação de questões a serem redigidas ou expressas oralmente;  
− incentivo a uma dinâmica apta a desenvolver o raciocínio na solução de problemas; 
− tentativa de conciliar o esforço e o rigor do trabalho acadêmico com a serena alegria derivada das 

descobertas e do aprofundamento filosófico; 
	
6.5.	POSSIBILIDADES	DE	INSERÇÃO	PROFISSIONAL	DO	EGRESSO		
 O  campo  de  atuação  profissional  do  formado  em  filosofia  tem-se  ampliado bastante  nos  
últimos  anos. O bacharel em filosofia, além das oportunidades que ele terá no próprio âmbito da pós-
graduação, ele poderá também responder a outras exigências, tais como, o magistério, o assessoramento 
político, pedagógico e jurídico, a colaboração nos âmbitos da ética, da bioética, a  consultoria de empresas 
e o suporte em questões de ordem psicológica e cultural.  

 A filosofia está assentada sobre dois pilares principais: a teoria e o agir humano, que inclui a 
experiência de um modo geral. Nesta perspectiva, o filósofo tem o importante papel de transmitir e 
despertar o gosto pela memória da cultura naquilo que diz respeito à linguagem, à criação, à transformação 
e às mais diversas interpretações do refletir e do falar humanos. Neste  sentido, a  contribuição da filosofia 
com relação ao avanço da lógica contemporânea tem-se mostrado profícua, enriquecedora e incentivadora 
de outras formas de raciocínio e de reflexão.  

 Portanto, o bacharel em Filosofia vê-se diante de inúmeros desafios e, ao mesmo tempo, de 
diversas oportunidades para desenvolver o seu campo de ação. Estas oportunidades podem ocorrer no 
meio empresarial, em ambientes educacionais, em comissões de bioética e nos meios de comunicação, tais 
como as multimídias e o jornalismo. 
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 Assim, o curso de graduação em filosofia deve oferecer ao aluno a possibilidade de construir  um 
percurso acadêmico, no qual ele articule a teoria, a pesquisa e a práxis para, ao viver em sociedade, ele 
possa não somente continuar sendo um pensador, mas também consiga, a partir da capacidade de reflexão, 
analisar, formular e resolver os problemas e os desafios que lhe oferece a realidade social e existencial. 
 
6.6		ORGANIZAÇÃO	DO	CURSO	

O Curso de Filosofia na Faculdade São Basílio Magno é o Bacharelado, com a duração de três anos, 
tendo na sua organização dois objetivos principais: 

1) O ensino e a formação teórica do acadêmico em filosofia; 
2) A preparação do acadêmico para atuar como um pesquisador e um profissional. 

Este ensino está organizado a partir dos moldes tradicionais do ensino da filosofia e das exigências 
legais estabelecidas pelos órgãos competentes, responsáveis pela educação no Brasil. Tudo isto permite o 
desenvolvimento de um ensino bem fundamentado e, ao mesmo tempo, adequado às condições concretas 
da Instituição, da região e da realidade nacional. Assim, o curso contempla as grandes questões que 
nortearam o desenvolvimento da filosofia desde as suas origens até os tempos atuais. Estudam-se, pois, 
os problemas relativos ao Ser, ao mundo, a Deus e ao homem em suas expressões éticas, culturais, 
estéticas, sociais, educacionais, etc. 

 Ademais, dado que vivemos num mundo em que as especializações do saber se acentuam cada 
vez mais e, junto com elas, a inter-relação entre eles, achou-se por bem acentuar e estimular a questão da 
interdisciplinaridade na grade curricular. 

 Atendendo à legislação vigente que incentiva a reflexão sobre problemas, tais como história e 
cultura africana e afro-brasileira, direitos humanos, meio ambiente e valores dos povos indígenas, o curso 
achou por bem incluir nas suas ementas estes temas que serão estudados e explorados no âmbito da 
interdisciplinaridade. Eis alguns exemplos deste temas com as suas respectivas disciplinas: 

1. História e cultura africana e afro-brasileira: História Geral I, Introdução à Filosofia II, Filosofia da Religião 
II, Antropologia Cultural, Sociologia Geral, Filosofia Política, Filosofia Brasileira e Latino Americana. 

2. Direitos humanos: Psicologia Geral, Filosofia da Educação, Ética I, Ética II, Sociologia Geral, Filosofia da 
Educação, História da Filosofia Contemporânea II, Filosofia da Ciência, Antropologia Filosófica II, Filosofia 
Política, Filosofia Brasileira e Latino Americana.  

3. Meio ambiente: Psicologia Geral, Teoria do Conhecimento I, Filosofia da Educação, Sociologia Geral, 
Problemas Metafísicos II (Cosmologia), Ética II, História da Filosofia Contemporânea II, Filosofia da Ciência, 
Filosofia Política, Filosofia Brasileira e Latino Americana. 

4. Valores dos povos indígenas: História Geral I, Introdução à Filosofia II, Filosofia da Religião II, 
Antropologia Cultural, Sociologia Geral, Filosofia Brasileira e Latino Americana. 

 Feitas estas considerações sobre as novas problemáticas da filosofia e sobre a questão 
interdisciplinaridade, o curso se desenvolverá partir de três núcleos principais: 

 1)  Núcleo teórico-sistemático  
 2)  Núcleo histórico  
 3)  Núcleo interdisciplinar 

 
 O núcleo teórico-sistemático agrupa as seguintes disciplinas:  
 Introdução à Filosofia I e II  
 Lógica I e II  
 Teoria do Conhecimento I e II  
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 Antropologia Filosófica I e II  
 Ética I e II  
 Problemas Metafísicos I (Metafísica Geral) 
 Problemas Metafísicos II (Cosmologia) 
 Problemas Metafísicos III (Teodiceia) 
 Filosofia da Linguagem 
 Estética  
 Filosofia da Ciência 
 Filosofia da Religião I e II 
 Hermenêutica 
 Filosofia Política 
 Filosofia da Mente 
 
 O núcleo histórico agrupa as seguintes disciplinas:  
 História da Filosofia Antiga  
 História da Filosofia Medieval  
 História da Filosofia Moderna I e II  
 História da Filosofia Contemporânea I e II 
 Filosofia Brasileira e Latino-Americana 
 
 O núcleo interdisciplinar (Ciências Sociais e Humanas) engloba as seguintes disciplinas: 
 Psicologia Geral 
 Dinâmica do Ensino e da Aprendizagem 
 Filosofia da Educação  
    Seminário Temático I e II 
 Pesquisa e Produção de Textos Filosóficos I e II  
 História Geral I e II  
 Sociologia Geral   
 Antropologia Cultural  
 Metodologia do Trabalho Científico I e I  
 Língua Portuguesa I e II 
 Libras 

Comunicação 
 
6.7		ESTRUTURAÇÃO	DO	CURSO	
 Seguindo as Diretrizes Curriculares para cursos de filosofia, do Conselho Nacional de Educação, a 
FASBAM procurou estruturar o seu curso contemplando uma integração horizontal e vertical das 
disciplinas. Isto se deve ao fato de que o aluno deve cursar obrigatoriamente todas as disciplinas. Há, 
porém, uma preocupação não somente com a estrutura e distribuição formal das disciplinas, mas também 
com outras modalidades acadêmicas que, direta ou indiretamente, se relacionam com os seus três núcleos 
principais. Isto se concretizará através de:  

a) Realização de seminários e debates, semanas acadêmicas, cursos de extensão, conferências e 
atividades esportivas, sociais e comunitárias. 

b)  Enfoque na interdisciplinaridade possibilitando o intercâmbio, a exploração e o aprofundamento 
de temas afins entre si e com a filosofia.  

c) Apresentação pública dos trabalhos de conclusão de curso. 

 Esta dinâmica visa oferecer aos alunos e à comunidade acadêmica em geral um embasamento 
filosófico apto a fornecer elementos não somente para o entendimento teórico da filosofia, mas também 
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para muni-los de um instrumental crítico sobre as diversas questões que permeiam a sua vida social e 
cultural, tais como questões políticas, éticas, sociais, psicológicas, ambientais e religiosas. 

 O Curso de Bacharelado em Filosofia da FASBAM apresenta uma carga horária total de 2.640 
horas, assim distribuídas:  
 1º semestre 440 horas 
 2º semestre 440 horas 
 3º semestre 440 horas 
 4º semestre 440 horas 
 5º semestre 440 horas  
 6º semestre 440 horas  

O Curso de Bacharelado em Filosofia, além de toda a carga horária já citada, contempla 240 horas 
de Atividades Complementares, distribuídas equitativamente no decorrer dos seis períodos letivos. 
 De acordo com a portaria do Ministério da Educação, n. 2.253, de 18 de outubro de 2001, 
reformulada pela Portaria nº 4.509/04, de 10 de dezembro de 2004, que permite às Instituições de Ensino 
Superior (IES) oferecer até 20% da carga horária de cada disciplina, ou 20% do total das disciplinas regulares 
na modalidade à distância, a FASBAM incluirá também a possibilidade de atividades para complementar a 
carga horária presencial. Estas atividades serão denominadas Trabalho Discente Efetivo (TDE). O TDE, 
caso seja ele necessário, será realizado pelos estudantes sob a supervisão dos docentes e estará vinculado 
ao Plano de Ensino e aos conteúdos descritos em cada disciplina. O TDE seguirá também os procedimentos 
apresentados na Resolução Nº 3, de 2 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe 
sobre o conceito de hora aula e dá outras providências, tais como: 1) Respeitar o mínimo de 200 dias 
letivos; 2) definir a atividade acadêmica ou TDE; 3) mensurar a carga horária mínima dos cursos superiores 
em horas (60 minutos), contemplando atividades acadêmicas e TDE. 
 
6.8		EDUCAÇÃO	INOVADORA	E	AS	TECNOLOGIAS	DE	INFORMAÇÃO	
 O projeto pedagógico da FASBAM está implantado de maneira a promover formas variadas de 
aprendizagem, adotando para isso práticas pedagógicas inovadoras na sua execução e também na sua 
revisão. O ensino busca conciliar a teoria e a prática através de atividades diversas utilizando também para 
isso as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Neste sentido, entre as atividades inovadoras da FASBAM destacam-se:  

a)  Metodologias Ativas. 
b)  Aprendizagem baseada em problemas. 
c)  Oferta de Atividades Complementares (Trabalho Discente Efetivo – TDE). 
d)  Publicação de revistas: a Revista de Filosofia Basilíade, destinada a uma reflexão filosófica antiga 

e medieval; e a Helleniká – Revista Cultural, que é voltada às promoções culturais e aos estudantes 
do curso de Filosofia da FASBAM.  

e)  Blog no qual são publicados textos produzidos pelos alunos com enfoque interdisciplinar e 
transversal. 

f)  Realização de Seminários conjuntos entre o 2º e 4º períodos contemplando temas 
interdisciplinares.  

g)  Visitas a parques, museus, sítios arqueológicos e templos religiosos.  
h)  Exposição históricas e mostras culturais. 
i)  Projeto WHILT (What I have Learned Today) que implica na produção de vídeos para aumentar a 

retenção de conteúdo e potencializar o aprendizado.  
j)  Semana Cultural na qual são realizadas estudos e debates de temas da cultura brasileira, latino 

americana e afro na perspectiva de uma pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista 
tendo em vista a promoção dos direitos humanos e da cidadania.  

k)  Semana de Filosofia e Jornada Filosófica.  
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l)  Acompanhamento psicopedagógico e espiritual.  
m)  Oficinas em mídias digitais enfatizando a escrita e a produção de conteúdo. 
n)  Cursos e atividades no laboratório de informática. 

 
6.9		AMBIENTE	VIRTUAL	DE	APRENDIZAGEM	(AVA)	
 Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação, o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem tornou-se uma ferramenta importante no processo de aprendizagem. Nesse contexto, a 
FASBAM disponibiliza à comunidade acadêmica uma plataforma virtual para registros e postagem de 
material didático, realização de fóruns e outras atividades complementares aos conteúdos das aulas 
presenciais.  
 
 
6.10		MATRIZ		CURRICULAR		
 

DISCIPLINAS HORAS Hora/semana 
1º Semestre  

História da Filosofia Antiga                                     80 4 
Introdução à Filosofia I                                           40 2 
Lógica I                                                                   80 4 
História Geral I 40 2 
Psicologia Geral                                                    40 2 
Dinâmica do ensino e da aprendizagem  40 2 
Metodologia do Trabalho Científico I                     40 2 
Língua Portuguesa I 40 2 
Atividades Complementares I 40 - 
TOTAL                                                                 440 20 

2º Semestre  
História da Filosofia Medieval                                 80 4 
Introdução à Filosofia II                                          40 2 
Lógica II                                                                  80 4 
Língua Portuguesa II                                40 2 
Libras                                                      40 2 
História Geral II 40 2 
Metodologia do Trabalho Científico II                    40 2 
Seminário Temático I                                                      40 2 
Atividades Complementares II 40 - 
TOTAL                                                                 440 20 

3º Semestre  
História da Filosofia Moderna I                               80 4 
Teoria do Conhecimento I                                      80 4 
Problemas Metafísicos  I  (Metafísica Geral)          80 4 
Ética I                                                                     40 2 
Comunicação 40 2 
Antropologia Cultural                                             40 2 
Filosofia da Religião I 40 2 
Atividades Complementares III 40 - 
TOTAL                                                               440 20 
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4º Semestre 

 

História da Filosofia Moderna II                              80 4 
Teoria do Conhecimento II                                      80 4 
Problemas Metafísicos  II (Cosmologia)                 40 2 
Filosofia da Religião II  40 2 
Sociologia Geral                                                                    40 2 
Ética II 40 2 
Filosofia da Educação 40 2 
Seminário Temático II 40 2 
Atividades Complementares IV 40 - 
TOTAL                                                                   440 20 

5º Semestre  
História da Filosofia Contemporânea I                   80 4 
Problemas Metafísicos III (Teodiceia)                    80 4 
Antropologia Filosófica I                                         80 4 
Pesquisa e Produção de Textos Filosóficos I (TCC)                                      40 2 
Filosofia Brasileira e Latino-Americana                  40 2 
Filosofia Política 40 2 
Hermenêutica 40 2 
Atividades Complementares V 40 - 
TOTAL                                                                   440 20 

6º Semestre  
História da Filosofia Contemporânea II                  80 4 
Filosofia da Linguagem 80 4 
Filosofia da Ciência                                                40 2 
Antropologia Filosófica II                                        40 2 
Estética                                                                   80 4 
Pesquisa e Produção de Textos Filosóficos II (TCC)                                      40 2 
Filosofia da Mente 40 2 
Atividades Complementares VI 40 - 
TOTAL                                                                  440 20 

 
Resumo 

Total das Disciplinas  2.400 
Total de Atividades Complementares 240 
Total Geral 2.640 

 
Obs.: O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será oferecido através das disciplinas Pesquisa e Produção 
de Textos Filosóficos I e II.  
 
7  REGIME DISCIPLINAR 
 
7.1		REGIME	DISCIPLINAR	EM	GERAL	

O ato de matrícula dos discentes e de investidura em cargo ou função docente ou técnico-
administrativa importa em compromisso formal ao Contrato firmado com a Instituição e de respeito aos 
princípios éticos e legais que rege a Instituição, à dignidade acadêmica, às Normas contidas na Legislação 
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do Ensino e no Regimento. 
Constitui infração disciplinar, punível na forma dos artigos 70 a 74 do Regimento da FASBAM, o 

não acatamento ou transgressão do compromisso a que se refere ao artigo 70 ou desídia (negligência) no 
cumprimento das suas funções. 

Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à vista dos 
seguintes elementos: 

I - primariedade do infrator; 

II - dolo ou culpa; 

III - valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa, no prazo fixado. 

A aplicação de penalidade, a aluno ou docente, que implique afastamento temporário ou definitivo 
das atividades acadêmicas, será precedida pelo devido processo legal administrativo, mandado instaurar 
pelo Diretor Geral. 

Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da sanção disciplinar aplicável, o 
infrator estará obrigado ao ressarcimento, sem prejuízo das ações civis e penais quando for o caso. 
 
7.2		REGIME	DISCIPLINAR	DO	CORPO	DOCENTE	

Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I - advertência, oral ou escrita e sigilosa, por: 

a) transgressão dos prazos regimentais, atraso ou falta de comparecimento aos atos acadêmicos, ainda que 
não resulte prejuízo ou transferência de responsabilidade a terceiros; 

b) falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao ambiente acadêmico, com atitudes discrepantes em 
relação aos seus pares; 

c) falta de cumprimento do Programa ou carga Horária de disciplina a seu cargo. 

II - repreensão, por escrito, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) ofensa a qualquer membro do Corpo Diretivo, Técnico, Administrativo, Docente e Discente; 

c) falta de cumprimento de diligências solicitadas em nome da Diretoria quanto a sua documentação 
pessoal, informes conexos, programas e Planos de Ensino. 

III – dispensa: 

a) por justa causa, nos casos previstos na Legislação Trabalhista; 

b) sem justa causa, motivada pela reincidência prevista nos itens anteriores, ou por motivos de ordem 
didático-pedagógica ou de acúmulo ou renovação de pessoal. 

A aplicação das penalidades previstas nos itens I e II é de competência do Diretor Geral e poderá 
ser feita em qualquer ordem nos itens previstos, dependendo da gravidade da falta ou transgressão. 

A aplicação das penalidades previstas no item III é encaminhada pelo Diretor Geral para as devidas 
providências. 
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7.3		REGIME	DISCIPLINAR	DO	CORPO	DISCENTE		
Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I - advertência, por:  

a) transgressão dos prazos regimentais ou falta de comparecimento aos atos acadêmicos ainda que não 
resultem em prejuízo ou transferência de responsabilidade a terceiros; 

b) falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao ambiente acadêmico com atitudes discrepantes em 
relação aos seus pares. 

II - repreensão, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) uso de meios indevidos durante sua conduta acadêmica. 

III - suspensão, com perda das avaliações nesse período, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item II; 

b) falta de cumprimento dos deveres acadêmicos quando convocado além das tarefas rotineiras das 
disciplinas do Curso; 

c) ofensa a qualquer membro do Corpo Diretivo, Técnico, Administrativo, Docente e Discente; 

d) falta de cumprimento de diligências solicitadas quanto à documentação pessoal, informes conexos, e 
modificação de seus documentos. 

IV - Desligamento, com expedição da transferência, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item III; 

b) atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal, incompatíveis à dignidade da Faculdade ou de sua 
Entidade Mantenedora; 

c) rompimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

A aplicação da penalidade de desligamento expressa nas alíneas a ou b é antecedida por 
instauração de Sindicância ou Inquérito, e é de competência do Diretor da Faculdade, e a expressa na 
alínea c compete à Diretoria Geral. 

Durante o Inquérito a parte acusada não pode ausentar-se, sob pena maior de ser considerada 
culpada. 

Da aplicação das penalidades cabe recurso ao Órgão competente, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos e pode ser interposto com pedido de efeito suspensivo, no caso da pena de desligamento. 

O registro das penalidades é feito em documento próprio, não constando do Histórico Escolar do 
aluno e será cancelado o registro das penalidades, de advertências e de repreensão se, no prazo de 01 
(um) ano da aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 
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8  DISCURSO AOS JOVENS DE BASÍLIO MAGNO 
 

Sobre o modo de tirar proveito da literatura pagã 
 
I 
 

1. Muitos são os motivos, meninos, que me induzem a dar-vos estes conselhos que julgo serem os melhores 
e que, segundo a minha opinião, vos serão úteis se os aceitardes. 
 
2. A minha idade e a experiência adquirida através de tantas provas, e ainda mais por ter participado das 
diversas vicissitudes da vida das quais tudo se aprende, me tornaram tão prático nas coisas humanas, a 
ponto de estar em grau de indicar, por assim dizer, o caminho mais seguro a quem agora está começando 
a vida. 3. Por outro lado, por um vínculo natural me encontro perto de vós, já após os genitores, tanto de 
poder demonstrar-vos, eu mesmo, um afeto não menor que o deles; mas também vós, se não me engano 
no meu juízo, penso que não havereis de sentir a falta dos pais, voltando para mim a vossa atenção. 
 
4. Se, pois, desejais acolher com prontidão (de espírito) as minhas palavras, fareis parte do segundo grupo 
daqueles que em Hesíodo são objetos de louvor; de outra forma, não serei eu a dizer-vos algo 
desagradável, mas vós mesmos com certeza recordais aqueles versos nos quais ele afirma que o melhor 
de todos é aquele que conhece por si mesmo os seus deveres, é pessoa sábia também o que os segue por 
indicação dos outros, enquanto é um néscio quem é incapaz de uma e de outra coisa. 
 
5. Não vos surpreendeis se a vós, que frequentais todos os dias a escola e vos entreteis com os homens 
mais ilustres da antiguidade por meio de seus escritos, eu afirmo ter encontrado por minha conta algum 
importante proveito. 
 
6. E é justamente este o conselho que pretendo dar-vos, isto é, que não deveis segui-los 
indiscriminadamente para onde quer que eles vos conduzam, como que entregando-lhes uma vez para 
sempre o timão da vossa inteligência, mas, acolhendo o quanto eles têm de bom, saibais também aquilo 
que é preciso rejeitar. 7. Quais sejam essas escolhas e com que critério devem ser feitas, me atenho a 
explicá-lo sem demora. 
 

II 
 

1. Nós não temos em conta alguma, meninos, a vida do homem neste mundo, nem consideramos ou 
declaramos como verdadeiro bem aquilo que representa uma utilidade limitada exclusivamente à nossa 
vida terrena. 2. Não a nobreza por nascimento, portanto, não a força física, não a formosura nem a estatura, 
não as honrarias do mundo inteiro, nem a realeza, nem qualquer realidade humana é grande ou mesmo 
que somente auspiciosa, segundo a nossa opinião; nem mesmo olhamos com admiração a quem possui 
essas coisas, mas avançamos bem mais além com as nossas esperanças, e toda a nossa ação é dirigida para 
prepararmo-nos para uma outra vida. 3.  Portanto, aquilo que nos ajuda à consecução dessa vida deve ser 
amado e buscado com todas as forças e, pelo contrário, deve-se deixar de lado como coisa insignificante 
aquilo que não serve para a conquista daquela vida. 
 
4. Qual seja, então, essa vida e onde e de que modo a viveremos, de um lado seria um assunto demasiado 
vasto para fazer parte do nosso objetivo e, de outro lado, isso resguardaria  interlocutores mais maduros 
que vós. 
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5. Talvez poderia dar-vos uma ideia adequada dizendo-vos somente o seguinte: se alguém abraçasse e 
juntasse todas as alegrias do gênero humano, veria que elas não se comparam com a menor parcela daquela 
felicidade (da outra vida); veria, pelo contrário, que os bens aqui de baixo todos juntos estão distantes em 
valor do mínimo dos bens eternos, assim como são distantes um do outro a sombra e o sonho da própria 
realidade. 
 
6. Ou melhor, para usar um exemplo mais adequado, o quanto a alma é superior ao corpo, assim a vida 
futura supera a terrena. 7. Àquela vida certamente nos conduzem as Santas Escrituras, amestrando-nos 
mediante os mistérios. Mas até que, por razão de idade, não se consegue compreender o significado 
profundo desses mistérios, nós nos exercitamos com o olhar da alma sobre outros livros, não totalmente 
diferentes, como que olhando as sombras e nos espelhos, imitando aqueles que cumprem exercícios 
militares. Estes, pela prática adquirida nos exercícios das mãos e do salto, depois, nas batalhas, tiram 
vantagem desse adestramento. 
 
8. Ora, devemos nos convencer que nos encontramos ante um combate que é o maior de todos, e por isso 
devemos fazer de tudo e empregar todos os esforços para nos prepararmos a essa batalha, devemos nos 
familiarizar com os poetas, historiadores, oradores e com todos aqueles dos quais se possa tirar alguma 
utilidade para o cuidado pela nossa alma. 9. Como os tintureiros, que primeiro preparam com certos tratos 
um tecido apto a receber a tinta, depois aplicam uma cor, a púrpura ou de outro gênero, assim também 
nós, se desejamos que a ideia do bem permaneça indelével em nós, depois de nos dedicarmos justamente 
a esses estudos profanos, entenderemos então os mistérios das sagradas doutrinas; e uma vez habituados 
a ver, por assim dizer, o sol na água, dirigiremos o olhar à própria luz. 
 

III 
 

1. Se existe alguma afinidade recíproca entre duas doutrinas, o conhecimento de ambas só nos poderá ser 
útil; se porém não existe afinidade, o fato de colocá-las em confronto e reconhecer as diferenças nos 
ajudará não pouco a confirmarmo-nos na melhor delas. 2. Mas a que podemos comparar os dois 
ensinamentos para termos uma imagem? Eis como: como é potencialidade própria de uma planta cobrir-
se de frutos da estação, e também as folhas, que com o vento fazem rumor nos ramos, formam um certo 
ornamento, assim também para a alma o fruto principal é a verdade, e no entanto não é de fato 
desagradável que se revista de sabedoria profana, como as folhas que oferecem proteção ao fruto e ao 
mesmo tempo proporcionam uma visão agradável. 3. Diz-se justamente que o grande Moisés, cuja fama 
de sábio é grandíssima entre todos os homens, primeiro exercitou a mente com as ciências egípcias, e daí 
dedicou-se à contemplação do Existente. 4. E da mesma forma que ele, embora em tempos mais recentes, 
narra-se que o sábio Daniel tinha sido instruído na Babilônia na ciência dos caldeus e posteriormente 
dedicou-se ao estudo das doutrinas divinas. 
 

IV 
 

1. Que estas ciências profanas não são inúteis para a alma já foi dito o bastante; agora seria bom explicar 
de que modo deveis usá-las. 2. Antes de tudo, as narrativas dos poetas, para começar com eles: tratando-
se de escritos que contêm todo o tipo de argumentos, não se deve dar crédito a todos eles indistintamente, 
mas quando apresentam fatos ou ditos de homens extraordinários, então devem ser acolhidos de bom 
grado, segui-los com espírito de emulação e fazer de tudo para imitá-los; quando, porém, passam a 
representações de homens perversos, estas então devem ser evitadas, tapando as orelhas, não menos 
como fez Ulisses, como dizem os mesmos poetas, ao canto das sereias. 3. Porque habituar-se aos maus 
discursos é um caminho que conduz a ações malignas. Deve-se, por isso, exercer com todo o cuidado uma 
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vigilância sobre a alma, para evitar que ela acolha, sem perceber, alguma ideia perversa através da sedução 
dos discursos, à maneira daqueles que, junto com o mel, tomam veneno. 4. Não daremos, portanto, a nossa 
aprovação aos poetas quando estes fazem os seus personagens falar uma linguagem blasfema ou 
indecente, ou quando representam amores ou bebedeiras, e também não quando reduzem a felicidade a 
uma mesa bem abastada e a canções licenciosas. 5. E menos de tudo daremos crédito a eles quando se 
põem a discorrer de qualquer maneira sobre os deuses e principalmente quando os descrevem dando a 
entender que são muitos e além disso em desacordo entre eles. Nos seus escritos, com efeito, o irmão está 
contra o irmão, o pai contra os filhos, e estes, por sua vez, fazem uma desapiedada guerra contra os 
genitores. 6. Os adultérios, os amores e as desabridas relações entre os deuses, especialmente de Júpiter 
corifeu e soberano, como eles dizem, sobre todos os outros, estas coisas, das quais uma pessoa ficaria 
enrubescida, mesmo se falasse referindo-se aos animais, nós as deixaremos aos atores de teatro. 
 O mesmo posso também dizer sobre os prosadores, sobretudo quando escrevem para deleitar os 
leitores. 7. Quanto aos oradores, não imitaremos a sua arte enganadora. Porque a nós não convém a 
mentira, nem diante dos tribunais, nem em qualquer outra atividade: a nós que escolhemos o caminho reto 
e veraz na vida e a quem são proibidas por preceito as litigações processuais. Faremos nosso, no entanto, 
tudo o que eles dizem em louvor à virtude e condenação do vício. 8. Como as abelhas, em diferença de 
outros animais que se limitam ao gozo do perfume e do colorido das flores, sabem tirar delas também o 
mel, da mesma maneira aqueles que nesses escritos não procuram somente o deleite e o prazer, podem 
também haurir deles alguma utilidade para a alma. 9. Devemos, pois, utilizar aqueles livros seguindo em 
tudo o exemplo das abelhas. Estas não vão indistintamente a todas as flores, e também não procuram levar 
tudo o que encontram nas flores sobre as quais pousam, mas extraem somente aquilo que serve para o 
fabrico (do mel) e deixam o resto. Assim também nós, se somos sábios, tomaremos daqueles escritos o que 
nos serve e é conforme a verdade, e deixaremos de lado o resto. 10. E como nos pomos a colher flores do 
roseiral evitando os espinhos, assim igualmente, colhendo dos livros dos pagãos o que nos é útil, devemos 
guardar-nos daquilo que nos é nocivo. 11. A primeira coisa que se deve fazer, pois, é examinar atentamente 
toda a doutrina e adaptá-la ao nosso fim, colocando, como diz o provérbio dórico, “passando a pedra pelo 
esparto” . 
 

V 
 
1.Visto que é necessário viver a nossa vida conforme a virtude e, de outra parte, justamente ao elogio da 
virtude dedicaram muitos escritos os poetas, os prosadores e ainda mais os filósofos — a tais escritos 
devemos sobretudo dirigir a nossa atenção. 2. Que no ânimo dos jovens nasça uma certa familiaridade com 
a virtude e um hábito de virtude, já que tais ensinamentos permanecem indeléveis por natureza, 
imprimindo-se profundamente na alma sensível dos jovens. 
 
3. E para que fim senão para exortar os jovens à virtude devemos pensar que Hesíodo compôs estes versos 
que estão na boca de todos: “Áspero, diz ele, e difícil, cheio de suor e fadigas, e íngreme é o caminho que 
conduz à virtude”? 4. Por isso, nem todos estão em grau de ascender por ele, pela sua ingremidade, ou de 
chegar facilmente ao cume uma vez tomado esse caminho. Mas quem consegue chegar lá, pode ver do 
alto como ele é plano e belo, e como é fácil e praticável e mais agradável que o outro que conduz ao vício 
e que, como diz o mesmo poeta, é de fácil e cômodo acesso. 5. Portanto, parece-me que Hesíodo tenha 
escrito assim unicamente para nos exortar à virtude e para estimular todos nós para a prática do bem e 
para que não renunciemos de chegar à meta, desencorajados pelas provas que enfrentamos. 6. E, 
naturalmente, se também alguém outro tenha tecido semelhantes elogios à virtude, acolheremos as suas 
palavras enquanto elas conduzem ao mesmo fim. 
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7. Ora, como eu mesmo ouvi um importante intérprete do pensamento dos poetas afirmar, toda a poesia 
de Homero é um elogio da virtude e todo o seu discurso, exceto aquilo que é secundário, conduz a esse 
fim; em particular lá onde ele representa o chefe dos cefalênios que se salvou do naufrágio, ficando nú: 
ele, mais que tudo, inspirou respeito na princesa somente com a sua presença: esteve bem longe de 
ruborizar-se por ter sido visto nú, porque o poeta o havia adornado de virtude à maneira de vestes — 8. 
Posteriormente foi tão estimado pelos outros feácios que estes, após ter abandonado os prazeres no meio 
dos quais viviam, olhavam-no com admiração e desejo de imitação, e nenhum deles naquele momento 
desejava ser outro que Ulisses e, além disso, Ulisses salvo do naufrágio. 9. Justamente nesses versos, 
afirmava o intérprete do pensamento do poeta, Homero nos diz quase bradando: “Ó homens, deveis 
praticar a virtude que acompanhou o náufrago no mar e, uma vez tendo chegado à terra, o tornará, mesmo 
estando nú, mais respeitável que os afortunados feácios”. 10.  é justamente assim. Enquanto outros bens 
não pertencem a quem os possui mais do que para algum outro homem, passando de uma pessoa para 
outra, como no jogo de dados, somente a virtude é um bem inalienável e permanece conosco durante toda 
a vida e após a morte. 
 
11. É por este motivo, penso eu, que também Solon dirigia-se aos ricos da seguinte maneira: “Nós não 
trocaremos a virtude pela riqueza; porque a virtude permanece estável, as riquezas porém passam de um 
proprietário para outro”. 12. Analogamente se expressa Teognides quando diz que deus — qual seja a 
divindade a que se refere — faz pender o prato da balança ora para um lado, ora para outro, motivo pelo 
qual os homens “ora são ricos, ora não têm nada”. 13. Mas também o sofista de Ceo num certo trecho de 
seus escritos raciocina mais ou menos da mesma maneira acerca da virtude e do vício; e também a ele 
devemos prestar a nossa atenção, porque não é um homem a ser desprezado. 14. Este é mais ou menos o 
discurso do filósofo, atendo-se àquilo que a minha memória recorda sobre o seu pensamento, porque não 
lembro as suas palavras precisas, mas sei que se expressava em prosa e em palavras simples, como estas: 
quando Heráclio era muito jovem, tendo aproximadamente a mesma idade que a vossa, estando para 
decidir que caminho tomar: se aquele que através de fadigas conduz à virtude ou o outro mais fácil, 
aproximaram-se dele duas mulheres, uma era a virtude, a outra, o vício. 15. Embora estivessem caladas, 
deixavam de imediato transparecer com as suas atitudes a diferença que as distinguia. Uma delas, de fato 
ostentava toda a beleza da sua afetada figura, se desmanchava em impudente languidez e fazia todas as 
demonstrações de voluptuosidade: fazia toda uma exibição e, prometendo muito mais, procurava atrair 
Heráclio a si. 16.  outra, pelo contrário, era magra e pálida, o olhar austero; fazia um discurso totalmente 
diferente: não prometia nem licenciosidade nem prazeres, mas suor sem fim, fadigas e perigos por terra e 
mar; o prêmio, porém, por tudo isso era o tornar-se deus, como dizia a narrativa de Pródico; foi a esta 
última que Heráclio finalmente se decidiu seguir. 
 

VI 
 

1. Quase todos os autores, enfim, renomados pela sua sabedoria, fizeram o elogio da virtude nos seus 
escritos: a eles devemos ouvi-los e procurar expressar na vida as suas palavras. 2. Porque aquele que 
confirma a virtude com fatos, enquanto que os outros a restringem somente a palavras, “é o único sábio; 
os outros são sombras fugazes”. 3. E isto me faria pensar na comparação de um pintor que reproduzisse 
uma figura humana de maravilhosa beleza, e aquele homem fosse na realidade tal qual como o artista o 
pintou. 
 
4. Visto que publicamente são tecidos esplêndidos elogios da virtude e se fazem sobre ela longos discursos, 
enquanto que depois privadamente se antepõe o prazer à temperança, a cobiça à justiça, isto se assemelha, 
diria eu, aos atores de teatro, os quais frequentemente se apresentam em roupagens de reis e príncipes, 
sem serem realmente reis nem príncipes, e talvez nem sequer homens livres. 5. Assim, um músico não 
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consentiria, no que dependesse dele, ter uma lira desafinada, nem um dirigente de coro aceitaria ter um 
conjunto coral que não fosse perfeitamente harmônico; e poderia alguém contradizer-se a si mesmo e 
viver sua vida em evidente desacordo com as suas palavras? 6. Ou, diria com Eurípides, que “foi a língua 
que jurou, não o coração”, e se procurará aparentar ser bom antes que sê-lo de fato? Mas — se deve-se 
dar um certo crédito a Platão — o máximo da iniquidade é aparentar ser uma pessoa honesta e não sê-lo 
de fato. 
 

VII 
 

1. Portanto, aqueles escritos que contêm as máximas sobre a honestidade, nós a faremos nossas desta 
maneira. Mas já que as ações virtuosas dos antigos chegaram até nós por meio de uma tradição contínua 
ou conservadas nos livros dos poetas ou dos prosadores, não devemos transcurar a utilidade que deles 
decorre. 2.  exemplo: um indivíduo do povo que estava na praça injuriava Péricles, mas este não reagia, e 
assim continuaram o dia inteiro a cobri-lo de ultrajes sem piedade e este a não ligar para eles. 3. Depois, 
ao chegar a tarde e caindo a escuridão, Péricles acompanhou com uma lanterna aquele sujeito que de má 
vontade estava indo embora, não querendo perder a ocasião de exercitar-se na virtude. Um outro 
indivíduo, muito encolerizado contra Euclides de Megara, jurou que iria matá-lo, mas este respondeu 
jurando, por sua vez, que queria acalmá-lo e fazê-lo desistir da cólera contra ele. 5. Como nos seria útil se 
a nossa memória recordasse alguns desses exemplos, quando somos tomados pela ira! Porque não se deve 
dar crédito à tragédia quando ela afirma que a cólera arma a mão contra os inimigos; o melhor de tudo é 
não cair na cólera de modo algum, e se isso não é fácil, opor pelo menos o freio da razão ao impulso da ira 
e não se deixar arrastar por ela. 
 
6. Mas retomemos o discurso dos exemplos de ações virtuosas. Um homem começou a bater em Sócrates, 
o filho de Sofronisco, esbofeteando sem piedade o seu rosto; este, porém, não reagia, mas deixou que o 
demente desabafasse toda a sua ira, até que o seu rosto ficou todo inchado e cheio de marcas por causa 
das bofetadas. 7. E quando aquele sujeito parou de bater, Sócrates não fez outra coisa, segundo se conta, 
que colar na sua face a seguinte escrita, como a que um artista colocou sob sua estátua: “obra de tal … “; 
e esta foi a sua vingança. Tais exemplos, que quase coincidem com os nossos preceitos, segundo o meu 
juízo merecem muito serem imitados pelos jovens como vós. 8. Porque essa atitude de Sócrates 
corresponde àquele preceito que propõe, bem longe de opor resistência, oferecer a outra face a quem nos 
bate. E o exemplo de Péricles ou aquele de Euclides é conforme o preceito de suportar os perseguidores 
e de aguentar pacientemente a sua cólera, e ao outro que prescreve rezar pelo bem dos inimigos e não 
proferir imprecações contra eles. E assim, quem for primeiro formado de acordo com esses exemplos, não 
poderá mais considerar impossível a prática dos preceitos evangélicos. 
  
10. Não queria silenciar sobre a atitude de Alexandre, o qual, após ter aprisionado as filhas de Dario, que 
tinham a fama de serem muito formosas, não quis nem olhar para elas, considerando ser uma vergonha 
que o vencedor de homens se deixasse dominar pelas mulheres. 11. Esse comportamento concorda 
plenamente com as palavras do Evangelho: “quem olha para uma mulher com olho concupiscente, mesmo 
que não consuma de fato o adultério, mas por ter acolhido o desejo concupiscente na sua alma, não é 
isento de culpa”. 
 
12. Também do exemplo de Clínias, um discípulo de Pitágoras, é difícil crer que está de acordo com os 
nossos preceitos somente por acaso e não por uma intenção de imitação. 13. Que fez ele? Com um 
juramento teria podido evitar o pagamento de uma multa de três talentos, mas preferiu pagá-la que jurar, 
ainda que tivesse jurado a verdade, porque, segundo a minha opinião, tinha compreendido que existe um 
mandamento que nos proíbe jurar. 
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VIII 

 
1. Mas retomemos o argumento do qual falei no início, isto é, de que não se deve aceitar tudo 
indistintamente, mas somente aquilo que tem valor. 2. Porque seria vergonhoso que, enquanto se evitam 
os alimentos nocivos, não se usasse nenhum discernimento no tocante às doutrinas que constituem o 
alimento da nossa alma, mas como que arrastando todas as coisas como uma torrente, recolhêssemos tudo 
o que encontramos. 3. E, além disso, seria sensato que, enquanto o timoneiro não se entrega ao sabor do 
vento, mas guia o navio para o porto, o arqueiro lança os dardos num alvo, o ferreiro e o carpinteiro miram 
o objetivo da sua arte, nós porém nos deixássemos ser superados por esses artesãos, justamente quanto 
ao saber reconhecer os nossos interesses? 4. Não é possível que a atividade dos artesãos tenha uma 
finalidade, e não tenha porém a vida uma finalidade, à qual deve dirigir o seu olhar em todas as suas ações 
e discursos aquele que pelo menos não quer assemelhar-se totalmente aos animais privos de razão; de 
outra forma, seremos em verdade como navios sem leme, privados da guia da razão ao timão da alma, 
arrastados para cá e para lá no curso da vida. 6. Mas acontece como nas competições de ginástica e, se 
quisermos, também nas competições musicais: os ensaios e exercícios devem ser apropriados àquelas 
competições nas quais se aspira conquistar a coroa, e ninguém que se exercitou na luta ou pugilato  põe-
se depois a tocar a cítara ou a flauta. 7. Polidamante certamente não fazia assim, mas antes de apresentar-
se para a competição Olímpica, ele segurava carros em movimento e dessa maneira ele aumentava a sua 
força física. Assim também Milon, que não se deixava separar de seu escudo engraxado de óleo, mas 
resistia aos empurrões como se fosse uma estátua fixada no chão com chumbo. Numa palavra, os exercícios 
que eles faziam preparavam-nos para as competições. Se, em vez disso, tivessem eles dado ouvidos ao 
som da música dos dois frígios, Marsia e Olimpo, abandonando a poeira e os ginásios, poderiam eles obter 
facilmente coroas e glória? Não, certamente, e deveriam por-se em fuga por causa do vexame nas provas 
atléticas. 
 
9. Por outro lado, Timóteo não deixava de lado a música para estar nos ginásios de lutas. De outra forma, 
não poderia distinguir-se sobre todos na música, ele que possuía uma habilidade tão superior de ser capaz, 
quando queria, de elevar o ânimo com uma melodia grave e forte e depois acalmá-lo e abrandá-lo com 
uma música suave. 10.  Assim que um dia, tocando na gaita  ao modo frígio para Alexandre, fê-lo saltar da 
mesa e correr às armas e, em seguida, tocando uma música suave, fê-lo retornar junto aos comensais. Essa 
força, em busca de um fim, tanto na música como em competições atléticas, desenvolve-se pelo exercício. 
 
11. Já que fiz menção de coroas e atletas, (quero acrescentar que) aqueles, depois de se terem submetido 
a mil exercícios e de terem aumentado, por muitos meios, a sua força física, depois de tanto suor nas 
fadigas em exercícios de ginástica e depois de terem sido, não poucas vezes, açoitados pelo instrutor de 
ginástica, depois de terem escolhido um estilo de vida, não a mais agradável, mas aquela que se exige de 
um atleta, e comportando-se em tudo o resto — para dizê-lo em breves palavras — de modo tal que o 
tempo que antecede as competições não seja mais que um exercício preparatório à própria competição, 
só então descem à arena no estádio, enfrentam esforços e perigos de todo o tipo para conquistar uma 
coroa de oliveira ou de aipo ou de outro gênero e para serem proclamados vencedores pelo árbitro . 
 
12. E nós, a quem são oferecidos pela nossa vida prêmios tão maravilhosos em número e grandeza que 
não se pode expressar, se dormimos sobre dois travesseiros e vivemos despreocupadamente, poderemos 
talvez alcançar esses prêmios com grande facilidade? 13.Então a vida passada no ócio teria um grande 
valor, e o famoso Sardanapalo teria sido o mais feliz de todos, ou também aquele Margite, o qual não se 
preocupou em arar nem em carpir nos campos, nem foi capaz de qualquer outro trabalho na vida, — 
atendo-se àquilo que narra Homero, se a narrativa é mesmo de Homero. 14. Mas, não é verdadeiro o dito 
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de Pitaco, isto é, que é coisa árdua ser virtuoso? Em verdade, é fazendo muitos esforços na vida que nos 
será possível conseguir, não sem dificuldade, aqueles bens, dos quais, como foi dito anteriormente, não 
existe nenhuma imagem na realidade humana. 15. Não devemos, portanto, viver no ócio, nem trocar 
grandes esperanças pelo prazer de uma lassidão efêmera, se não quisermos ser objetos de repreensão e 
sofrer punições, não por parte de homens aqui na terra — se bem que isso não seja pequena coisa para 
um homem que usa da razão — mas nos lugares de castigo nos subterrâneos ou em outra parte onde se 
encontrem. 16. Porque a quem faltou ao próprio dever involuntariamente, Deus ainda poderá conceder o 
seu perdão; mas quem escolheu o mal deliberadamente, não terá nenhuma justificativa para fugir da 
severidade do castigo. 
 

IX 
 
1. O que se deve, então, fazer? — perguntará alguém. Que outra coisa senão cuidar da alma, deixando de 
lado tudo o resto? Não se deve, por isso, servir ao corpo a não ser nos limites da estreita necessidade; 2. 
mas se deve oferecer à alma o melhor dos nossos cuidados, libertando-a mediante a “filosofia”, como de 
um cárcere, dos seus vínculos com as paixões do corpo e, ao mesmo tempo, tornando o corpo vitorioso 
sobre as suas paixões: procurar dar ao ventre somente o que for necessário, não porém os refinos do 
prazer, como aqueles que procuram por terra e mar os peritos da mesa e cozinheiros especiais, sendo 
como que tributários de um tirano exigente, dignos de piedade pela sua aflição, sujeitos como são de serem 
atormentados não menos duramente que os condenados ao Hades : gente que pretende fiar ao fogo, 
carregar água numa peneira e encher um barril furado, sem encontrar um fim às suas fadigas. 
 
3. Também o cuidado excessivo pelos cabelos e pelas vestes, segundo o dito de Diógenes, é coisa de 
pessoas infelizes ou iníquas. Por isso, eu digo que jovens como vós devem considerar como coisas indigna 
ser ou ter fama de efeminados ou, pior ainda, entregar-se à prostituição ou ao adultério. 4. Que importância 
pode ter, pelo menos para quem tem bom senso, vestir-se com uma túnica finamente tecida ou cobrir o 
corpo com um manto grosseiro, contanto que não lhe falte o imprescindível para proteger-se do frio e do 
calor? Do mesmo modo, também nas outras coisas não se deve pretender mais que o necessário, nem 
tratar o corpo com atenção maior do que não exige o bem (superior) da alma. 
 
5. Para um homem, de fato, para quem pelo menos é verdadeiramente digno desse nome, ter cuidados 
efeminados pelo próprio corpo não é uma vergonha menor que a ignóbil escravização por qualquer outra 
paixão. 6. Porque dispensar todos os cuidados pelo máximo bem-estar do corpo não é para um homem 
que conhece bem a si mesmo, nem para quem compreende a máxima da sabedoria, isto é, que o homem 
não é o que aparenta exteriormente, mas é necessária uma sabedoria superior, aquela que faz que cada 
um de nós, quem quer que seja, conheça a si mesmo. 7. Esse tipo de conhecimento, para quem não é puro 
de espírito, é impossível de ser adquirido, tanto quanto é para aquele que tem os olhos purulentos fixar o 
olhar no sol. Ora, a purificação da alma, para dizer de forma breve e adequada, consiste em desprezar os 
prazeres dos sentidos: não oferecer como alimento aos olhos as indecentes exibições dos malabaristas ou 
o espetáculo de corpos que fazem cravar o aguilhão da luxúria, nem fazer entrar na alma, através da audição 
de uma melodia corruptora. 8. Porque justamente é deste gênero de música que costumeiramente nascem 
paixões ignóbeis e degradantes. Nós, porém, devemos buscar outra música, que é melhor e mais salutar, 
aquela com a qual Davi, autor de cânticos sacros, afastava, como contam, o rei da loucura. 9. Conta-se 
também que Pitágoras, encontrando-se com um grupo de jovenzinhos bêbados, ordenou ao flautista que 
comandava o grupelho para que mudasse de melodia e tocasse segundo o tom dórico: e assim, por efeito 
daquela melodia, os bêbados caíram em si e jogaram fora as coroas e voltaram para casa envergonhados. 
Outros, porém, ao som da flauta caem na folia dos coribantes e das bacantes . 
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10. Tal é a diferença entre a audição de uma melodia sadia e o encher os ouvidos com uma música perversa. 
Por isso, deveis manter-vos longe dessa música que hoje está difundida por toda a parte, mais ainda do 
que qualquer outra coisa abertamente nefasta. E quanto à prática de todo o tipo daqueles vapores que 
emanam deliciosos perfumes ou passar unguentos no corpo, sinto vergonha até em proibi-lo. 11. E o que 
dizer então quanto ao dever de não ceder aos prazeres do tato e do paladar: por ventura não obrigam 
aqueles que correm atrás deles a viver totalmente para o próprio ventre e para os instintos sensuais à 
maneira dos animais? 
 
12. Em uma palavra: quem não esteja disposto a afundar-se nos prazeres carnais como que mergulhado 
na lama, deve desprezar totalmente o corpo ou ter cuidados com ele só enquanto se busca uma ajuda para 
a aquisição da virtude. Assim afirma Platão, dizendo mais ou menos as mesmas coisas que Paulo, o qual 
adverte que não se deve ter cuidados com o corpo com a finalidade de alimentar as paixões. 13. Que 
diferença existe entre aqueles que buscam os tratos mais refinados para com o corpo, mas não dão 
nenhuma importância à alma que lhe é superior (ao corpo) e aqueles que cuidam bem dos instrumentos 
mas transcuram a arte que se manifesta por meio deles? 14. Ao contrário, portanto, é preciso castigar o 
corpo e refrear os seus impulsos como se fosse de uma fera e coibir com o açoite da razão os fermentos 
de desordem por eles gerados na alma e não abandonar, porém, todo o freio ao prazer, deixar que a razão 
seja impelida como uma carruagem (auriga) puxada por cavalos desenfreados tomados pela fúria; 15. E se 
deve recordar também de Pitágoras, o qual, dando-se conta que um discípulo seu estava engordando muito 
devido aos jogos no ginásio e à comida: “E tu — dissse-lhe — não deixarás de tornar a tua prisão mais dura?” 
16. É por isso que também Platão, porquanto se diz, prevendo o prejuízo que poderia derivar do corpo, 
estabeleceu-se propositadamente na parte mais insalubre da Academia, na Ática, com o objetivo de coibir 
o excessivo prosperar do corpo, assim como se corta os ramos supérfluos da videira. E eu mesmo ouvi 
dizer dos médicos que o estado de excessivo bem-estar (corporal) é perigoso (para a saúde). Visto que, 
portanto, um cuidado excessivo do corpo não o ajuda de fato e é, pelo contrário, um obstáculo para a alma; 
é evidente loucura sujeitar-se ao corpo e ser seu escravo. Se, pelo contrário, nos empenhássemos a tê-lo 
em pouca conta, dificilmente seríamos atraídos por qualquer outra coisa humana. 18. Como, enfim, 
poderemos apegar-nos à riqueza se desprezamos os prazeres do corpo? 19. Mas quem aprendeu a ter 
liberdade de espírito frente a essas realidades humanas, estará bem longe de decidir-se a fazer ou a dizer 
coisas vis ou indignas. Quanto às coisas supérfluas — seja a areia dourada da Lídia ou mesmo o produto 
das formigas auríferas  — tanto mais esse homem terá desprezo por elas quanto menos sentir necessidade 
delas; e regulará o próprio uso das coisas em bases das necessidades da natureza e não segundo os 
prazeres. 20. Aqueles que realmente excedem os limites do necessário, de maneira semelhante àqueles 
que, descendo celeremente por uma encosta, sem poder encontrar um ponto seguro de parada, jamais 
podem deter-se nessa corrida: assim, quanto mais riquezas conseguem acumular, tanto mais têm sede 
delas, sempre sujeitos à satisfação da sua cobiça, segundo diz Sólon, filho de Existides: “No que tange à 
riqueza, homem não conhece nenhum limite”. Também Teognides deve ser considerado como mestre, 
quando diz: “Eu não amo nem desejo a riqueza; seja-me dado viver somente de pouca coisa, livre de todo 
o mal”. 
 
21. Tenho admiração também por Diógenes, pelo seu desdém de todas as coisas humanas; ele se declarou 
mais rico que o próprio grande rei , porque precisava de muito menos coisas que aquele para viver. 22. E 
nós, não nos sentimos satisfeitos se não possuímos as riquezas de Pítio da Mísia, muitas glebas de terra e 
uma quantidade incalculável de gado? Mas eu creio que não se deve cobiçar as riquezas quando não as 
temos; quando as possuímos, devemos ficar contentes não pelo fato de possuí-las, mas pelo saber fazer 
bom uso delas. 23. A esse propósito se adapta bem o dito de Sócrates, o qual, estando frente a um abastado 
senhor que se gabava das suas riquezas, disse que não o admiraria antes de ver se ele sabia usá-las. 24. E 
também Fídias e Policleto, se tivessem se gabado do ouro e do marfim com os quais fizeram Zeus  para os 
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Eleus e Hera  para os Argios, teriam se tornado ridículos gloriando-se da riqueza alheia, sem ter em conta 
a arte que conferiu ao ouro maior beleza e valor. E nós, que consideramos a virtude humana insuficiente 
para constituir por si só um ornamento, pensamos em comportar-se de maneira menos indecorosa? 
 
26. Mas se desdenharmos a riqueza e desprezarmos os prazeres dos sentidos, iremos então em busca de 
adulações e lisonjas, e imitaremos a astúcia e a falsidade da raposa de Arquiloco? 27. Não, porque não 
existe nada que o sábio deve evitar com maior decisão do que o viver segundo o juízo dos outros e o 
adequar-se às opiniões correntes do povo, em vez de deixar-se guiar na vida pela reta razão. Por 
consequência, se mesmo tivesse de se opor a todos os homens e ser objeto de desprezo e enfrentar 
perigos por causa da honestidade, o sábio não haverá de mudar nenhum ponto daqueles princípios 
reconhecidos como justos. E se alguém não tivesse essa convicção, como poderíamos considerá-lo 
diferente daquele sofista egípcio que a seu bel prazer se transformava numa planta, num animal, em fogo, 
em água e em outras coisas? Justamente também ele, ora fará o elogio da justiça diante de quem a tem 
em estima, ora, pelo contrário, se pronunciará contra ela se percebe que é a injustiça que goza de estima, 
justamente como costumam fazer os aduladores. 
 
29. E assim como o polvo, segundo dizem, muda de cor conforme o terreno onde se encontra, assim 
também ele (i.é, o adulador) muda os seus juízos conforme as opiniões daqueles com quem se acompanha. 
 

X 
 
1. Mas nós, acredito eu, aprenderemos essas coisas dos nossos livros de maneira mais completa; por 
enquanto, porém, procuremos delinear um esboço da virtude deduzindo-lo dos ensinamentos profanos. 
Porque aqueles que sabem colher com cuidado de cada coisa aquilo que lhes ajuda, conseguem obter 
muitas contribuições de muitas partes, à semelhança dos grandes rios. 2. Também aquele conhecido ditado 
de que se deve ajuntar as coisas pouco a pouco, deve ser entendido em relação não tanto ao acúmulo de 
riquezas, mas sobretudo a qualquer disciplina. 
  
3. Assim Bias disse ao filho que partia para o Egito e lhe perguntava o que devia fazer para tornar-se o 
mais feliz possível: “busca-te provisões de viagem para a velhice”, querendo dizer que as provisões são 
justamente a virtude, circunscrita porém a limites estreitos, já que ele limitava a sua utilidade ao tempo da 
vida humana. 4. E eu, ainda que me falassem sobre a velhice de Titono ou de Argantonio, ou do mais 
longevo dos nossos, Matusalém, de quem conta-se que viveu 970 anos, mesmo que se computasse todo 
o tempo transcorrido desde a criação do homem, eu iria rir como de uma ideia infantil, lançando o olhar 
sobre aquela vida duradoura e sem ocaso (=eternidade), da qual não é possível conceber um termo, como 
não é possível conceber um fim da alma imortal. 
 
5. Justamente para o caminho para aquela vida que eu quero exortar-vos a ajuntar provisões, recorrendo 
a toda a iniciativa, como diz o provérbio, da qual podeis colher alguma utilidade para aquela própria vida. 
6. Não é pelo fato de que se trata de uma tarefa difícil e cansativa que devemos desistir; mas recordando 
o conselho daquele que afirmava o dever da parte de todos de escolher o estilo mais elevado de vida e 
esperar em seguida que o hábito a torne agradável, nos aplicaremos à melhor parte. 7. Seria de fato uma 
vergonha transcurar o tempo presente e depois chorar o passado, quando então em nada ajudará queixar-
se. 
 
8. Estas sugestões, que considero as melhores, em parte indiquei-vos agora; outras ainda vos darei no 
decorrer de toda a vida. Vós, porém, recordai os três tipos de doenças: não vos comporteis como quem é 
afetado por uma enfermidade incurável e não permitais que a doença do espírito torne-se como que 
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idêntica à doença do corpo. 9. Pois aqueles que sofrem de moléstias leves recorrem aos médicos por 
iniciativa própria; mas aqueles que são afetados por doenças mais sérias fazem os médicos virem à sua 
casa para curá-los; aqueles porém que chegaram a um estado de delírio absolutamente incurável sequer 
os deixam (os médicos) entrar quando estes vêm visitá-los. Mas vós cuidai para que não vos aconteça o 
mesmo, afastando-se de quem é em grau de aconselhar-vos retamente. 
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