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Ementa: Apresentar os principais desenvolvimentos metaéticos, normativos e de ética aplicada           
da Ética contemporânea.  
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 

 
Objetivos da disciplina: 
 

1) Fazer uma introdução geral à Ética contemporânea enquanto disciplina filosófica 
distinguindo problemas metaéticos, normativos e de aplicação; 

2) Apresentar a partir dos principais filósofos contemporâneos as questões éticas 
fundamentais dando especial atenção à possibilidade de superação da divisão entre 
éticas deônticas e de virtudes; 

3) Discutir questões pontuais de ética aplicada, em especial de bioética, de ética 
ambiental, de ética animal e de neuroética. 
 

Conteúdo programático: 
 

1 – O surgimento e desenvolvimento da metaética analítica: Moore e o argumento da 
questão aberta;  

2 – Fenomenologia dos valores morais; 
3 – Ética normativa: modelos deontológicos v. consequencialistas e a reabilitação da 

ética de virtudes. 
4 – Tópicos de bioética: o início, o meio e o fim da vida. 
5 – Tópicos de ética ambiental: sobre o valor intrínseco do meio ambiente 
6 – Tópicos de ética animalista: experimentação científica e vegetarianismo 
7 – Tópicos de neuroética. 
 

. 
 

Avaliação: Participação em aula, apresentação de seminário sobre um dos tópicos com 
entrega de trabalho final.  
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1 Os capítulos serão disponibilizados eletronicamente via moodle. 




