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Caracterização da disciplina 

Código da 
disciplina:  

BH 1204 Nome da disciplina: Ética: perspectivas contemporâneas 

Créditos (T-P-
I): 

(4-0-4) Carga 
horária: 

48  horas Aula prática:  Ñ Câmpus: SBC 

Código da 
turma:  

DANHH2010-
13SB 

Turma:  A Turno: Matutino Quadrimestre: 2º Ano: 2017 

Docente(s) responsável(is): Fernando Costa Mattos 
 

Alocação da turma 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  
8:00 - 9:00   X    
9:00 - 10:00   X    
10:00 - 11:00   X    
11:00 - 12:00   X    
12:00 - 13:00       
13:00 - 14:00       
14:00 - 15:00       
15:00 - 16:00       
16:00 - 17:00       
17:00 - 18:00       
18:00 - 19:00       
19:00 - 20:00        
20:00 - 21:00       
21:00 - 22:00       
22:00 - 23:00       
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Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 
Conduzir os/as alunos/as a uma reflexão autônoma sobre o tema da ética na contemporaneidade, levando 
em conta as principais problemáticas enfrentadas pelos filósofos que vêm se debruçando sobre o tema nos 
últimos duzentos anos. 
 

Objetivos específicos 
Chamar a atenção para uma clivagem, perceptível ao longo da filosofia contemporânea, entre, de um lado, 
perspectivas éticas focadas na universalidade, e, de outro, perspectivas centradas na singularidade. 
Enquanto as primeiras procuram dar conta do problema da convivência pacífica entre indivíduos e povos, 
as últimas se preocupam com a questão do sentido do agir situado no tempo e no espaço, em função dos 
costumes e tradições no interior dos quais os indivíduos são formados. 
 

Ementa 
 
A disciplina destina-se a discutir questões concernentes à construção de sistemas normativos bem como de Ética 
aplicada às situações de ação. Serão privilegiados temas e autores contemporâneos, selecionados, inclusive, a partir da 
identificação dos desafios éticos mais relevantes na atualidade. 
 
 

Conteúdo programático 
Aula Conteúdo Estratégias didáticas Avaliação 

1 
(31/05) 

apresentação do curso Apresentações individuais; 
aula expositiva introdutória ao 
tema do curso 

--- 

2 
(07/06) 

Kant - FMC, Prefácio + 1ª Seção Seminário + aula expositiva Seminário 

3 
(14/06) 

Kant - FMC, 3ª Seção Seminário + aula expositiva Seminário 

4 
(21/06) 

Nietzsche - BM, Cap.II ("O 
espírito livre"), §§ 24-32 

Seminário + aula expositiva Seminário 

5 
(28/06) 

Nietzsche - BM, Cap.II ("O 
espírito livre"), §§ 33-44 

Seminário + aula expositiva Seminário 

6 
(05/07) 

Heidegger - Ser e tempo, §§ 50-
53 (ser-para-a-morte) 

Seminário + aula expositiva Seminário 
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7 
(12/07) 

Heidegger - Ser e tempo, §§ 54-
57 (o chamado da consciência) 

Seminário + aula expositiva Seminário 

8 
(19/07) 

Trabalho em grupo visando a 
preparação do trabalho 
individual 

Seminário + aula expositiva Trabalho em grupo 

9 
(26/07) 

Heidegger - Ser e tempo, §§ 58-
60 (interpretação existencial da 
consciência) 

Seminário + aula expositiva Seminário 

10 
(02/08) 

Habermas - Acerca dos usos 
pragmático, ético e moral da 
razão prática 

Seminário + aula expositiva Seminário 

11 
(09/08) 

Taylor - A ética da autenticidade Seminário + aula expositiva Seminário 

12 
(16/08) 

aula de encerramento - repasse 
geral 

Aula expositiva Entrega dos trabalhos 
individuais, que, ao lado dos 
seminários, constituem a 
principal peça de avaliação 
da disciplina. 
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