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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

Características centrais da moralidade
- as emoções morais
- a linguagem normativa
- os ideais e os valores
-vida social e regras morais
- padrões de justificativa moral

Moralidade e senso comum
- relativismo moral
- subjetivismo moral
- egoísmo psicológico
- egoísmo ético

Questões metaéticas
- o plano da psicologia moral
- o plano lógico-semântico
- o plano ontológico
- o plano metafísico

Polêmicas e debates em torno de posições em metaéticas
- naturalismo vs. Intuicionismo
- falácia naturalista e o argumento da questão em aberto
- emotivismo e prescritivismo
- o princípio da universalizabilidade
- descritivismo vs não descritivismo
- o expressivismo vs. naturalismo não reducionista
- o expressivismo e o problema Geach-Frege
- realismo vs. antirrealismo
- o argumento da esquisitice



Teoria éticas normativas
- ética das virtudes contemporâneas
- éticas deontológicas (kantismo e pluralismo intuicionista)
- consequencialismo e utilitarismo
- éticas neocontratualistas
- ética do discurso
- ética da alteridade
- ética do cuidado
- ética da responsabilidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Sobre os critérios:
os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:
a) conteúdo: a capacidade de leitura e interpretação dos textos com o foco sobre a compreensão dos 
principais conceitos, teorias e métodos abordados e a capacidade relacioná-los ao cotidiano e às demais 
áreas da filosofia.
b) trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento com a 
qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia, iniciativa e ética na 
elaboração de trabalhos.
c) participação e cooperação: contribuições para o desenvolvimento dos objetivos das aulas e para a 
problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo espaço público da aula.

Sobre os instrumentos:
os instrumentos de avaliação empregados serão: seminários, relatórios de leitura orientada e resenhas.

Sobre as atividades avaliativas:

O aluno poderá optar entre dois tipos de avaliação:

Resenhas críticas
02 (duas) resenhas críticas de textos selecionados apresentando e discutindo as teorias éticas normativas
apontadas acima; cada resenha com peso de 50% na nota final
as resenhas deverão ser entregues em três etapas:
primeira etapa: a apresentação da obra e a descrição do trecho selecionado;
segunda etapa: a análise dos problemas, posições, argumentos, ideias e conceitos presentes no texto.
terceira etapa: versões revisadas dos textos das etapas anteriores acrescidas daanálise de um artigo ou
capítulo de livro discutindo a relevância do(s) tema(s) centrais da resenha na atualidade.

Seminários e comentários
apresentação de 01 (um) seminário baseado em trechos textos selecionados apresentando e discutindo as
teorias éticas normativas apontadas acima, com peso de 70% na nota final e comentários de 01 (um)
seminário cada um com peso de 30% na nota final

Sobre a aprovação:
o aluno será considerado:
APROVADO se obtiver nota final igual ou superior a 6,0;
REPROVADO se obtiver nota final inferior a 6,0.

Sobre a freqüência às aulas
para a aprovação, independentemente das notas,  o aluno matriculado no regime normal deverá ter no
MÍNIMO 75% de presença nas aulas.
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