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Ementa:
Éticas modernas e contemporâneas. Analisar e compreender a distinção entre propostas éticas
construtivistas, e consequencialistas e seus desdobramentos na filosofia moderna e contemporânea.

Objetivos:
a) fornecer uma visão panorâmica das principais posições em ética moderna;
b) apresentar os traços gerais das éticas normativas, consequencialistas e deontológicas;
c) apresentar aspectos de algumas obras fundamentais do período moderno e seus desdobramentos
contemporâneos

Conteúdo Programático:

1. Adam Smith e a Teoria dos Sentimentos Morais, e David Hume e o Tratado sobre a natureza humana.
(Aulas de 25/08, 01/09 e 08/09)
2. Jeremy Bentham e Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, John Stuart Mill e o
Utilitarismo, e Mill e Harriet Taylor e a Sujeição das Mulheres. (Aulas de 15/09, 22/09 e 29/09)
3. Mary Wollstonecraft e a Reivindicação dos Direitos da Mulher. (Aula de 06/10)
[ANPOF: 13/10]
[Encerramento da primeira parte da disciplina: 20/10]
Segunda parte da Disciplina:
4. Immanuel Kant e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes (Aulas de 27/10 a 24/11); Antropologia
do Ponto de Vista Pragmático ( 1/11 a 15/11).
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Metodologia:

1. Leitura obrigatória prévia do texto previsto para a semana
2. Aulas expositivas e dialogadas
3. Rodadas de discussão

Cronograma
Frequência:
A frequência mínima para aprovação é de 75% e será aferida semanalmente pela presença e
participação em sala de aula durante os horários da disciplina.

Avaliação:

Elaboração de dois trabalhos, em meados e no fim do semestre.

O desempenho final será igual a soma das duas avaliações, considerando os seus pesos
determinados = [(1)+(2)]

Os resultados das avaliações serão expressos em valores de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), exigindo média
mínima igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%.
O estudante com frequência e média das notas de avaliação no semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito
a uma recuperação no final do semestre.

Prática como componente curricular:
Contemplada em dois momentos distintos do semestre (na metade e no final):
Tarde de apresentação de seminários curtos voltados ao ensino de filosofia no Ensino Médio.

5ª hora
A quinta hora será utilizada para as atividades desenvolvidas em grupo (elaboração de perguntas,
respostas e correção)

Bibliografia básica da disciplina:
BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. São Paulo: Nova Cultural.

(Os pensadores)
HUME, David. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da UNESP, 2000.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo:

Discurso Editorial, 2009
KANT, Immanuel. Antropologia do ponto de vista pragmático. São Paulo, Iluminuras, 2016.
MILL, John Stuart. Utilitarismo. Org. P. Galvão. Porto: Porto Editora, 2005.
MILL, John Stuart. A sujeição das mulheres. Em: MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade e A sujeição das

mulheres. São Paulo: Penguin Brasil, 2017.
SMITH, Adam. Teoria dos sentimentos morais. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
WOLLSTONECRAFT, Mary. Reinvindicação dos direitos da mulher. São Paulo: Boitempo, 2016.

Uma lista bibliográfica complementar será fornecida durante os primeiros encontros.




