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EMENTA

Caracterização da moral: sentimentos morais, vida social e moralidade, a linguagem moral, valores e
ideais morais. Padrões de justificativa moral. Ética como reflexão sobre a moral. As subáreas da ética:
metaética, ética normativa e ética aplicada. Ética das virtudes. O caráter e o bem em Platão e
Aristóteles. Epicurismo e estoicismo. Virtudes cristãs, consciência e lei natural. Virtudes naturais e
artificiais em Hume. Ética das virtudes na atualidade.

OBJETIVOS

 Distinguir e caracterizar moral e ética.
 Distinguir a natureza dos problemas investigados nas principais subáreas da ética.
 Examinar, numa perspectiva histórica, as principais formulações da ética das virtudes.
 Investigar os alcances e limites da ética das virtudes na atualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Caracterização da moralidade
- linguagem moral;
- emoções e sentimentos morais;
- normas e vida social;
- ideais e valores.

Uma concepção mínima da moral
- definições de moral e de moralidade;
- moral e outros sistemas de regulação de conduta;
- padrões de justificativas morais
- concepções de moralidade.

Ética como área da filosofia
- Ética normativa
- Metaética



- Ética aplicada
- Ética Prática

A ética das virtudes
- o ressurgimento da ética das virtudes
- a centralidade da pessoa e do caráter
- concepções de virtude
- perspectivas em ética das virtudes

A virtude em Platão
- a vida digna
- as carências humanas
- as imperfeições e as virtudes
- felicidade e completude

A virtude em Aristóteles
- o bem humano e o télos
- O Tratado das Virtudes
- a doutrina da mediania
- virtudes éticas, disposição e hábito
- sabedoria prática e raciocínio prático
- responsabilidade

Estoicismo e virtude no ecletismo romano
- o estoicismo e a ética estóica
- Psicologia das emoções e virtude em Sêneca
- Virtude e comunidade em Cícero
- a virtude na prática em Marco Aurélio

As virtudes morais no pensamento de Agostinho
- virtude, virtudes teologais e felicidade
- virtude e vontade
- razão, autoridade e amor

Virtudes em Thomas de Aquino
- a herança aristotélica
- virtudes morais, intelectuais e teologais
- a unidade das virtudes
- virtude e sabedoria prática
- virtudes e lei da natureza

O ressurgimento da ética das virtudes
- Anscomb e a filosofia moral moderna
- MacIntyre, a crise da metaética e o retorno às virtudes
- Rosalind Hursthouse: teoria ética normativa das virtudes
- Slote: ética das virtudes baseada no agente
- Swanton: virtudes entre Hume e Nietzsche

Alcances e limites da Ética das virtudes

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 exercício de investigação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



Os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:
- conteúdo: a capacidade de leitura, interpretação, compreensão e aplicação dos principais conceitos,,
definições e teorias estudados;
- trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento
com a qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia e iniciativa e
ética na elaboração de trabalhos.
- participação e cooperação: contribuições individuais para o desenvolvimento dos objetivos das aulas,
contribuições para a problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo espaço
público da aula

Os instrumentos de avaliação são:

Atividade Avaliativa 1: Prova dissertativa acerca da definição e caracterização da moral e da Ética
(peso de 30% na nota final).

Atividade Avaliativa 2: Primeira etapa de um trabalho escrito onde conste a revisão bibliográfica e a
resenha crítica do texto base de um artigo acerca de algum dos temas indicados no conteúdo
programático (peso de 10% na nota final).

Atividade avaliativa 3: Segunda etapa de um trabalho escrito apresentando o tema, o problema e a
posição a ser defendida (peso de 40% na nota final).

Atividade avaliativa 4: Terceira etapa de um trabalho escrito: finalização de trabalho escrito
acrescentando os argumentos e eventuais objeções à posição defendida (peso de 20% na nota final).

Avaliações substitutivas
Os discentes que por ventura não atingirem a média nas atividades avaliativas 1 e 3, poderão
refazê-las na semana anterior ao encerramento das aulas no semestre.

Acesso a materiais e contato com o professor responsável
O meio oficial de disponibilização de material, submissão de trabalhos e discussão de resultados é o
Portal Didático.
Os atendimentos individuais poderão ser agendados para as segundas, terças e quartas-feiras, das
17:00 às 18:00.
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