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EMENTA 

O campo metaético. Posições teóricas e problemas em metaética. Cognitivismo e não-cognitivismo. 
Realismo, relativismo e antirrealismo. Racionalidade, motivação e intersubjetividade. Teorias éticas 
normativas: egoísmo, utilitarismo, doutrina da lei natural, kantismo, contratualismo, ética do discurso, 
ética da responsabilidade. 

OBJETIVOS 

• Distinguir e caracterizar as principais posições metaéticas nos planos lógico-semântico, 
ontológico-metafísico, epistemológico e psicológico; 

• Examinar as principais teorias éticas normativas consequencialistas e deontológicas, 
identificando os alcances e os limites. 

• Distinguir o campo da ética aplicada e examinar a relação entre civilização tecnológica e 
responsabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Posições em metaética 

i – caracterização da metaética 

ii - A existência de propriedades e qualidades morais (realismo e antirrealismo) 

iii - Natureza das declarações morais (descritivismo e não descritivismo) 

iv - Valor de verdade das declarações morais (cognitivismo e não cognitivismo) 

v - Valor de verdade e dependência de estados mentais (objetivismo, subjetivismo, relativismo e niilismo) 

vi - Relativismo cultural e relativismo ético 

 

II - Teorias éticas normativas 

i - Consequencialismo 

ii – Utilitarismo clássico r contemporâneo 

iii – Críticas ao utilitarismo 

iv – Deontologia kantiana 

v – Deontologia contemporânea 



 

 

vi – Críticas à deontologia 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Os principais métodos usados são: aulas expositivas, análise e discussão de trechos de filmes e 

documentários, relatórios de leitura orientada, seminários e exercícios de investigação. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS  

Semana 1 Apresentação do plano de ensino, apresentação da bibliografia e discussão dos critérios de 
avaliação; revisão do campo da Ética 

Semana 2 Caracterização da metaética 

Semana 3 Realismo e antirrealismo: o problema da existência das propriedades morais 

Semana 4 Realismo e antirrealismo: o problema da existência das propriedades morais 

Semana 5 Cognitivismo e não-cognitivismo: o problema do valor de verdade das declarações morais 

Semana 6 Descritivismo e não descritivismo: o problema da natureza das declarações morais 

Semana 7 O problema do valor de verdade e a dependência dos estados mentais 

Semana 8 Objetivismo e subjetivismo 

Semana 9 Niilismo e relativismo 

Semana 10  Relativismo cultural e relativismo ético 

Semana 11 Teorias éticas normativas 

Semana 12 Teorias éticas normativas 

Semana 13 Consequencialismo 

Semana 14 Utilitarismo clássico 

Semana 15 Utilitarismo contemporâneo e críticas ao utilitarismo 

Semana 16 Deontologia kantiana 

Semana 17 Deontologia contemporânea e críticas à deontologia 

 

Atendimento: 

O atendimento para apoio e esclarecimento de dúvidas deverá ser agendado previamente enviando a 
solicitação ao professor pelo Portal Didático ou diretamente para o email rogerpicoli@ufsj.edu.br; 

O horário disponível para atendimento remoto via GoogleMeet é segundas e terças-feiras das 17h30min às 
19h00min. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Frequência: 

Conforme previsto na Resolução que regulamenta o Ensino Emergencial Remoto, será considerado 
frequente o estudante que realizar ao menos 75% das atividades propostas. 

O registro da frequência na disciplina será feito por meio do acompanhamento da realização/participação 
na atividade “fórum temático”. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações e pesos: 

A avaliação consistirá na redação de um trabalho elaborado e avaliado processualmente em três etapas: 



 

 

Etapa1 – selecionar, apresentar e defender a relevância de um tema de investigação (o tema deve versar 
sobre um dos tópicos do conteúdo programático), no máximo três páginas, peso de 20%; 

Etapa2 – relativamente ao tema apresentado na Etapa1, elaborar a exposição do problema e a justificação 
da hipótese; máximo de sete páginas, peso 50% da nota final; 

Etapa3 – selecionar e avaliar argumentos (ou formular um argumento original) para a defesa da hipótese 
levantada na Etapa2; máximo de 3 páginas, peso 30% da nota final. 

 

Avaliação substitutiva: 

O estudante que não atingir a média de aprovação 6,0 (seis) poderá refazer e reapresentar as avaliações 
previstas nas etapas 1 e 2 e entregá-las juntamente com a tarefa da Etapa3. 
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