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Programa de Disciplina 

Código e Nome da Disciplina 
FIL 5188 - Ética V 

Horas/aula 
4 

Curso a que se destina 
Filosofia 

Pré-requisito 
FIL5176 - Ética II 

Ementa 
Tópicos de Ética Aplicada. 
 
Objetivos 
Essa disciplina visa preparar o estudante em fase conclusiva do curso de filosofia, para atuar junto às 
comissões de ética dos institutos de pesquisas e hospitais, no sentido de oferecer subsídios – com base no 
domínio das teorias mais relevantes estudadas pela comunidade internacional – à reflexão sobre as 
possibilidades filosóficas de justificação de decisões relacionadas ao direito/dever de conceder/negar a vida e a 
morte aos seres humanos e aos demais animais. 
 
Conteúdo Programático 
1. Leitura analítico-crítica de textos ( livros, artigos, conferências) produzidos pelos filósofos da comunidade 

internacional para subsidiar o debate, as decisões e a legislação que regulam as questões da vida e da 
morte. 

2. Reflexão e sistematização dos argumentos atuais e análise de sua vinculação e/ou ruptura com a tradição 
ética preservada até o final do século XX. 

 
Bibliografia 
(Optativa, a critério do professor, e sempre de acordo com a bibliografia mais relevante para o debate no 
âmbito internacional). 
1. GERALD DWORKIN et alii.: Euthanasia and Physician-assisted suicid; for and against. 
2. HANS JONAS: El principio de responsabilidad; ensayo de una ética para la civilización tecnológica. 
3. MICHAEL M. UHLMANN (Ed.): Last Rights; assisted suicide and euthanasia debated. 
4. PETER SINGER: On Animal Liberation; Applied Ethics; Ética Prática; Rethinking life & death; the 

collapse of our traditional e thics. 
5. R. M. HARE: Essays on Bioethics. 
6. RONALD DWORKIN: Life’s Dominion; Na Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual 

Freedom. 
7. TON REGAN (Ed.): Matters of Life and Death; new introductory essays in moral phylosophy; e Animal 

Sacrifices; religious perspectives on the use of animals in science. 
 
 

 


