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O objetivo geral do curso consiste em apresentar e analisar criticamente aspectos fundamentais da ética, 

relacionados aos seus três ramos, metaética, ética normativa e ética aplicada. Entre os objetivos específicos 

estão: incentivar e treinar competências lógicas relacionadas à ética; discutir sobre o relativismo (social e 

individual) e a racionalidade prática; conhecer e analisar conceitos fundamentais das perspectivas 

normativas mais utilizadas (como: contratualismo, utilitarismo, ética kantiana etc.); analisar algumas 

questões de ética aplicada (como: cotas raciais, aborto, auxílio aos pobres, o estatuto dos outros animais, 

aborto etc.), conectando-as aos conceitos e perspectivas normativas anteriormente citadas. 

 

 

 

Aspectos fundamentais de Ética: problemas e/ou teorias em ética geral, e/ou ética normativa, e/ou 

ética prática, e/ou metaética. Questões e propostas relacionadas aos direitos humanos (civis e 

sociais), combate à discriminação racial e de outros tipos, meio ambiente.  

 

 

 

A. A disciplina da ética e alguns de seus aspectos metaéticos. 

1. A teoria do relativismo social, os direitos humanos e o que não é ética 

2 O subjetivismo, o aspecto universal da ética e a questão da homossexualidade 
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3 A teoria do mandamento divino e a questão ambiental. 

4 O raciocínio ético, o racismo e a questão das cotas 

 B. Éticas normativas: perspectivas e questões práticas 

5. Egoísmo ético e a questão do auxílio aos pobres 

* PROVA 1 

6. Contratualismo, racismo e a questão do uso da violência 

7. Utilitarismo e a questão do sofrimento causado aos animais 

8. As críticas ao utilitarismo e a questão de tirar a vida dos animais 

9. Deontologia pluralista, os direitos humanos e a vida humana 

10. Deontologia kantiana e a questão da eutanásia 

11. Teorias feministas e a questão do aborto 

* PROVA 2 

12. Teorias da virtude e a questão ambiental e climática 

C. 13. Teoria ética ideal e a questão de por que viver eticamente 
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