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DISCPLINA : FIL5160 - FUNDAMENTOS DE ÉTICA    (04 CRÉDITOS) 
 
EMENTA: Virtude e Dever; Teorias da Justiça; Utilitarismo; Ética nas Organizações. 
 

Programa de Ensino 

Objetivo: 1) Apresentar um breve panorama dos temas e questões fundamentais da filosofia 
em geral e da ética em especial. 2) Oferecer subsídios para a análise e discussão de problemas 
e questões éticas atuais a partir, sobretudo, de textos filosóficos. 3) Examinar temas de ética 
que dizem respeito também ao exercício profissional.  

Programa: Gênese e conceitos básicos de filosofia. Tudo começou na Grécia: do mito à 
filosofia. A busca por princípios para explicar o mundo natural e humano. Breve panorama 
histórico da ética: das epopéias homéricas aos nossos dias. O que é ética e o que é moral. 
Divisões da ética: metaética, ética nomlativa e ética aplicada. A ética de Sócrates e de Platão: 
arte de viver. As bases da ética de Epicuro. A relação entre ética e política em Maquiavel. Os 
vícios privados e as virtudes éticas de Bemard Mandeville. O desejo de poder, os ditames da 
razão e a tutela do summum bonum, segundo Thomas Hobbes. A compaixão natural como 
ponto de partida para a ética em Rousseau. Princípios gerais da moral em David Hume: razão 
ou sentimento. A recusa do inatismo e as premissas de uma ética racional a partir do Ensaio 
sobre a inteligência humana de John Locke, Autonomia da consciência--e~ concepções de 
virtudes morais que emanai11aosu "Ensaios" de Michel de Montaigne. Os alicerces da nova 
ética segundo Peter Singer. Temas de ética aplicada.  

Metodologia e procedimentos: Trata-se de um curso expositivo e participativo, durante o 
qual serão requeri das leituras sistemáticas e ou resumos semanais escritos de textos de - 
filosofia, previamente selecionados, para apresentação e discussão em aula e/ou entrega ao 
professor.  

Avaliação: A nota final será obtida através de três provas individuais, sem consulta, em datas 
a serem fixadas no início do semestre letivo. Será também atribuída uma nota pela 
participação nas atividades de ensino programadas ..  

Indicações bibliográficas: Vida ética (Ediouro) e Ética prática (Martins Fontes), ambos de 
Peter Singer. Introduccion a Ia ética griega (FCE) de Christopher Rowe. Iniciação à história 
da Filosofia (Zahar) de Danilo Marcondes. Convite à filosofia (Ática) de Marilene Chauí. 
Ética (Companhia das Letras) org. por Adauto Novaes. Ética (DP&A) de Maria de Lourdes 
Borges, Delamar V. Dutra e Darlei DalI' Agnol.  
Outros textos dos filósofos acima a serem estudados, serão indicados no decorrer do curso.  


