
• Graduação: Gestão de Recursos Humanos

• Disciplina: Filosofia e Ética geral e profissional

• Aula: Aula 3 - A banalidade do mal: uma discussão sobre valores e virtudes

• Termos selecionados: virtudes e vícios segundo Aristóteles e a fé cristã

• Fonte: DICIONÁRIO  PRIBERAM  DA LÍNGUA PORTUGUESA.  Todos  os  verbetes

foram consultados em: <https://dicionario.priberam.org>.  Acesso: 30-10-2019.

Termos cujo significado pode gerar dúvidas

• Avareza:

1. Apego sórdido ao dinheiro para o acumular (= forretice, sovinice);

2. Falta de generosidade.

• Condescendência:

1. Ação de condescender;

2. Qualidade do que é condescendente;

3. Flexibilidade de caráter que se acomoda ao gosto e vontade doutros;

4. Deferência;

5. Indulgência, transigência;

6. Superioridade arrogante ou paternalista em relação a algo ou alguém.

• Irascibilidade [ver irascível – adjetivo]:

1. Que não pode dominar a própria ira (= irritável).

• Liberalidade:

1. Qualidade de liberal;

2. Ato ou efeito de dar com generosidade;

3. Donativo feito com generosidade.

• Libertinagem:

1. Vida de libertino;

2. Devassidão;

3. Crápula;

4. Os libertinos.       
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• Magnificência:

1. Do latim magnificentia, -ae, nobreza, grandeza de alma, grandeza, esplendor;

2. Qualidade de magnificente;

3. Pompa, esplendor;

4. Liberalidade.      

• Malevolência:

1. Má vontade; malquerença; aversão.

• Prodigalidade (na seleção abaixo, foram priorizados os significados segundo o quadro de

Aristóteles):

1. Qualidade de pródigo;

2. Gastos excessivos e desnecessários;

3. Esbanjamentos, desperdício;

4. Profusão;

5. Generosidade, liberalidade.

• Prudência: 

◦ Virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos;

◦ Cautela; circunspecção; sisudez; tino.

• Tédio:

◦ Estado ou sensação vaga de desprazer  e  até  de certa  repugnância (= aborrecimento,

desgosto, enfado, fastio, nojo).

• Temeridade:

1. Ousadia imprudente ante um perigo quase certo;

2. Atrevimento, audácia, imprudência.

• Temperança:

1. Hábito de moderar os apetites sensuais, os desejos, as paixões;

2. Sobriedade no comer e no beber;

3. Comedimento, moderação;

4. Economia; parcimônia; modéstia.
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• Veracidade:

1. Qualidade daquilo que é conforme à verdade;

2. Exatidão; fidelidade; veridicidade;

3. Veraz: que diz a verdade (= verídico).

• Vileza [ver vil – adjetivo e substantivo]:

1. De pouca conta, insignificante, pequeno; pobre, mísero; mesquinho, humilde;

2. Que repugna ao brio;

3. Infame, torpe;

4. Que degrada o homem;

5. Pessoa desprezível (substantivo de dois gêneros).

• Vulgaridade [ver vulgar – adjetivo]:

1. Do vulgo, da plebe;

2. Baixo, ínfimo, ordinário;

3. Que não tem nada que o faça destacar-se (= comum, frequente, inconspícuo, trivial ≠

conspícuo, extraordinário, raro);

4. Reles, de nenhum valor;

5. Trivial;

6. Que não se distingue dos seus congêneres;

7. Que não se recomenda por nenhum caráter de nobreza ou de distinção.

Todos os itens foram consultados em:

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. Todos os verbetes foram consultados

em:  <https://dicionario.priberam.org>.  Acesso: 30-10-2019.
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