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Professor: Darlei Dall’Agnol
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Moodle (URL): https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=115943
Ementa: Estudo das principais teorias éticas que fundamentam as discussões bioéticas sobre a
vida e a morte.
Objetivos: a) apresentar e discutir criticamente o enfoque bioético predominante conhecido como
“principialismo” ou “abordagem dos 4 princípios”; b) investigar os pressupostos metaéticos desse
enfoque , a saber, o intuicionismo buscando identificar seus problemas e alternativas; c) avaliar o
autonomismo e o modelo de beneficência-na-confiança como alternativas normativas; d)
problematizar as teorias que buscam estabelecer um primeiro princípio ético; e) avaliar a
possibilidade de introduzir novos princípios bioéticos; f) discutir aplicações dos enfoques
normativos éticos na bioética.
Conteúdo Programático:
1 - O surgimento e o desenvolvimento da bioética
2 – A distinção entre “bioética global” e “bioética especial”
3 – O enfoque predominante: Relatório Belmont, Resolução 466/12 e principialismo
4 – Princípios bioéticos: respeito pela autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça
5 – Priorização de princípios: os problemas do autonomismo e da beneficência-na-confiança
6 – A busca pela Teoria X: utilitarismo kantiano e teoria tríplice e suas aplicações na bioética
7 – Congruências normativas: saber-como cuidar respeitosamente na bioética

Metodologia:
Para facilitar o acompanhamento discente ao longo do semestre, será semanalmente criado
um Tópico no moodle relativo a cada aula prevista no cronograma abaixo. A frequência será
controlada pelo acesso ao moodle. O atendimento extraclasse será feito às sextas-feiras das 14h às
17h ou por agendamento.
Os textos eletrônicos (em formato ebook e pdf) relevantes sobre cada tema serão
disponibilizados no moodle. As aulas online síncronas serão feitas, preferencialmente, via sistema
WebConf (https://conferenciaweb.rnp.br/). Serão gravadas algumas videoaulas e/ou podcasts a
serem disponibilizados no moodle e serão indicados outros materiais educativos (por exemplo,
TEDs,), filmes, lives, entrevistas etc. já disponíveis no youtube com conteúdos bioéticos para
facilitar a aprendizagem. Além disso, serão utilizados alguns Fórums para discussão dos temas da
disciplina e de seu andamento ao longo do semestre.
A entrega de um pré-projeto e do trabalho final para avaliação será via moodle ou por email. Como a avaliação será feita exclusivamente a partir da elaboração de um Trabalho Científico
(TC), será fornecida orientação metodológica, de conteúdo e bibliográfica complementar durante
todo o semestre.
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Tema da aula síncrona (50% do horário)
via Webconf
Aulas introdutórias à Bioética

Atividades assíncronas (50% da carga horária)

Reapresentação do Plano de Ensino.
Introdução à Bioética (revisão março)
Bioética Especial e Bioética Global
Relatório Belmont e Res. 466/12
Respeito pela pessoa ou autonomia.
O autonomismo (Engelhardt)
Não-maleficência e beneficência
Beneficência-na-Confiança (Pellegrino)
Princípios de justiça

Início da leitura do livro “Bioética: princípios e
aplicações”
Escolha do tema do TC e início das leituras
relacionadas
Delimitação e problematização

Metaprincípio: Utilidade e bioética

Pressupostos metaéticos do TC

Reformulações do utilitarismo e aplicações
bioéticas
Consequencialismo e qualidade de vida

Pressupostos normativos do TC

Metaprincípio: Imperativo
questões bioética
Ética discursiva e bioética

Elaboração do TC com orientação individualizada

Categórico

Formulação da hipótese argumentativa

e

Entrega do pré-projeto do TC

Elaboração do TC com orientação individualizada

Justiça como equidade e problemas bioéticos

Elaboração do TC com orientação individualizada

Utilitarismo kantiano e Teoria Tríplice

Elaboração do TC com orientação individualizada

Teorias mistas e aplicações bioéticas
Bioética Global: reverência à vida

Apresentação oral ou gravada em áudio de até 5m do
tema e resultados do TC
Entrega do Trabalho Científico (ABNT)

Orientação final TC

Recuperação: reelaboração do TC
Entrega final dos trabalhos das pessoas em recuperação

Avaliação:
A avaliação estará baseada na elaboração de um trabalho científico (TC), em formato
“paper” (8 a 12 páginas, New Times Roman, fonte 12, esp.1,5 linhas), seguindo metodologia
acadêmica e normas da ABNT, sobre um tópico da disciplina. Cada aluno(a) deverá, inicialmente,
entregar uma proposta (de 1 página) até 21/10 contendo a identificação do tema escolhido do
trabalho em bioética e seus pressupostos normativos e metaéticos, a delimitação do problema
(preferencialmente, em forma de pergunta), a hipótese provisória e a linha argumentativa adotada
(a teoria normativa a ser aplicada).
Para fins de ilustração, considere o seguinte exemplo: tema da pesquisa em bioética global;
pressupostos metaéticos que serão usados: cognitivismo e realismo; a abordagem normativa será
ética utilitarista. Problema: animais não-humanos possuem direitos? Hipótese: não. Linha
argumentativa: defesa da senciência (capacidade de sentir dor ou prazer) como única propriedade
moralmente relevante para determinar quais ações são proibidas, permitidas ou obrigatórias com
relação aos animais não-humanos. Indicação bibliográfica inicial: Singer, Ética Prática.
A partir do pré-projeto, o professor fará indicações de desenvolvimento do trabalho e
bibliografia complementar pertinente, caso a caso. Antes da entrega final, será necessário
apresentar oralmente o trabalho via Webconf ou gravar um vídeo ou áudio de até cinco minutos e
enviá-lo para o professor.
Para aluno(a)s com Média Semestral inferior a 6 (que será divulgada logo após a entrega do
trabalho final em 02/12), será necessário refazer o trabalho seguindo as correções sugeridas pelo
professor e reenviar até data da recuperação (16/12) para avaliação final.
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temas bioéticos). Tais artigos poderão servir de modelo para o Trabalho de Conclusão da disciplina.
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