UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – CFH
PROF. DR. DARLEI DALL’AGNOL
DISC.: ÉTICA III (2014.2)

Plano de Ensino
Objetivos da disciplina:
1) discutir problemas de ética contemporânea;
2) diferenciar aspectos metaéticos, normativos e aplicados dos problemas
morais;
3) analisar criticamente as principais tendências e autores da ética atual.
Conteúdo Programático
1) Problemas da Metaética Contemporânea
1.1 – Moore, Russell, Wittgenstein e o desenvolvimento da metaética
1.2 – Fenomenologia da vida moral: Ética e ontologia
1.3 – Ética formal: o caso da lógica deôntica
1.4 – Problemas epistêmicos da moral
2) Perspectivas atuais na Ética Normativa
2.1 – Éticas normativas consequencialistas
2.2 – Éticas normativas deontológicas
2.3 – A reabilitação da ética de virtudes e a ética do cuidado
2.4 – Notas sobre a Ética no Brasil Republicano
3) Aplicando a Ética
3.1 – O surgimento e desenvolvimento da bioética
3.2 – Ecoética: sobre o valor do meio ambiente
3.3 – Zooética: experimentação científica e vegetarianismo
3.4 – Outros problemas da ética aplicada

Videoconferência
14/08/2014: Metaética contemporânea (cap. 8)

Video-aulas
Serão gravadas de 8 a 10 video-aulas pelos mestrandos e doutorandos sob orientação
do Professor da disciplina sobre o tema de suas pesquisas de pós-graduação que
coincidem com o conteúdo da disciplina.
Encontros presenciais
1º: Éticas normativas contemporâneas (cap. 9)
2º: Aplicando a Ética (cap. 10)

Avaliação:

Neste terceiro e último semestre de disciplinas de Ética não há um livro para
leitura de um filósofo clássico. Ao invés disso, cada aluno deverá escolher dentre os
autores e/ou temas dos capítulos sobre ética contemporânea (8, 9 e 10 do livro-texto)
um assunto para elaborar um artigo científico de, no máximo, 10 páginas em formado
Word, Times New Toman, espaço 1,5, a ser entregue até o dia 30/11/2014 via Moodle.
1) Elaboração de um ensaio filosófico (valendo 50% da avaliação)
Essa atividade será orientada e corrigida pelo tutor Bruno Aislã e consistirá das
seguintes etapas:
1ª) 31/08: Escolha do tema e elaboração do resumo;
2ª) 14/09: Apresentação da Introdução com delimitação do problema,
hipótese, objetivos e estruturação do ensaio;
3ª) 12/10: Elaboração da primeira parte
4ª ) 16/11: Elaboração da segunda parte e considerações finais
Entrega final do ensaio: 30/11/2014
Atenção: a nota final será sobre o trabalho como um todo, mas o não envio de
cada uma das atividades na data indicada implicará em perda de 0,5 pontos em cada
etapa.
2 – Prova (cada uma valendo 50% da nota final):
29/11/2014: Ética contemporânea: capítulos 8, 9 e 10 do livro-texto.
Recuperação (prova sobre todo o conteúdo): 13/12/2014

Bibliografia básica (a secundária será oferecida durante o curso):
DALL’AGNOL,D. Ética. História e Filosofia da Moral. Florianópolis:
Filosofia/Ead/UFSC, 2014. (leitura obrigatória) 1
BEAUCHAMP, T. & CHILDRESS, J. Principles of biomedical ethics. Oxford: Oxford
University Press, 2006.
DARWALL, S. & GIBBARD, A. & RAILTON, P. Metaética: algumas tendências.
Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. (Série Ethica)
IRVIN, T. The development of ethics. A historical and critical study (3v.). Oxford:
University Press, 2007.
MacINTYRE, A. After Virtue. London: duckworth, 1994.
MOORE, G. E. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
RACHELS, J. Os Elementos da Filosofia Moral. Porto Alegre: AMGH, 2013.
RAWLS, J. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
SINGER, P. Practical ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
TUGENDHAT, E. Lições de Ética. Petrópolis: Vozes, 2008. (Leitura altamente
recomendável)
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Os capítulos referentes ao conteúdo da disciplina Ética III estão disponibilizados eletronicamente no moodle; uma versão
impressa será fornecida durante o curso.

