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OBJETIVOS 

Essa disciplina pretende possibilitar, de maneira acessível, mas não por isso menos 

rigorosa e precisa, um conhecimento das questões e dos autores centrais da reflexão 

filosófica sobre ética e moral e estimular nos alunos a capacidade reflexiva e crítica 

diante das “coisas do mundo”. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos, debates de questões e 

problemas. 

 

AVALIAÇÃO 

Haverá duas avaliações (notas obtidas em prova individual, ambas com valor-10.0). A 

primeira no meio do semestre, a segunda no final (de acordo com o calendário 

acadêmico da UNIRIO). Se necessário, haverá prova final. A nota requerida para a 

aprovação direta é 7.0 (sete), obtida pela média aritmética das duas avaliações 

realizadas no semestre letivo. Além da avaliação do conteúdo a aprovação do aluno está 

condicionada à frequência às aulas. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O que é a Ética?  
Ética como “ciência da conduta”? 
Ética e Moral ou Ética versus Moral? 
Éticas descritivas e Éticas normativas. 
Ética, Liberdade, Responsabilidade. 
Os pontos centrais dos grandes sistemas éticos da tradição. 
A crise contemporânea: razões e perspectivas. 
Niilismo e Ética. O relativismo dos valores. 
Ética e Política na era digital a partir de uma perspectiva latino-americana. 
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