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2ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Estudo dos conceitos de ética, moral, cidadania e suas relações inter-raciais. Discussão dos temas
fundamentais da ética norteada pelos princípios da cosmovisão calvinista. Reflexão e análise crítica
das teorias ético-normativas mais sublinhadas na atualidade e suas implicações práticas.
Estabelecimento e identificação de pontos de contato entre a ética calvinista e as demais áreas do
conhecimento. A ética e o Meio-Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade.

Objetivos: A disciplina “Ética e Cidadania”, possui como finalidade precípua, transmitir conhecimentos
e valores ao alunado da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, em uma macro visão de sociedade,
em que o indivíduo, independentemente de suas idiossincrasias étnicas, religiosas e culturais, possa
desempenhar o seu papel social para o bem de um todo, tendo em vista uma sociedade mais justa e
igualitária, com deveres e direitos respeitados. A ética e as relações inter-raciais, linguísticas e
culturais.

Metodologia / Diretivas:
As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, debates e seminários referentes aos autores e
as obras jurídicas. Os alunos deverão desenvolver resumos e resenhas, correlacionando conjunturas
de conhecimento e análise crítica. Os recursos a serem utilizados, durante as aulas serão quadro
branco, datashow e outros eventualmente úteis.

Avaliação:
Atividade teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo ministrado, provocando a
reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Casos e Jurisprudência.
Apresentação de trabalhos de pesquisa. Seminário.

Conteúdo Programático
UNIDADE I
1.1. Principais Teorias Éticas.
1.2. Importância, natureza e acessibilidade da verdade.
1.3. Teorias da Verdade.
1.4. Teorias da Justiça.
1.4. Racionalismo e Empirismo: Kant e Hume.

UNIDADE II
2.1. Sócrates: A teleologia, a bondade, e a imortalidade da alma.
2.2. Platão: O conceito de corpo e alma, o mundo das ideias, as virtudes.



2.3. Aristóteles: A deontologia e o conceito de felicidade.

UNIDADE III
3.1. A compreensão ética de Jesus.
3.2. A compreensão ética dos apóstolos.
3.3. A compreensão ética de Santo Agostinho.
3.4. A teologia calvinista e sua influência no pensamento jurídico moderno: a ética social e a
doutrina calvinista do direito.

UNIDADE IV
4.1 Ética e Cidadania, Moral e Direito, Poder e Política: conceitos e articulações.
4.1. A Dignidade humana: a natureza humana integral.
4.2. A valorização da dignidade humana.
4.3. Trabalho, religião, lazer e cultura.

UNIDADE V
5.1. O Ser humano como ser social e político: o homem, animal cívico e as virtudes do cidadão.
5.2. A invenção da democracia: o nascimento da democracia e dos direitos políticos do cidadão.
5.3. A democracia dos antigos e a democracia dos modernos.
5.4. Poder despótico e poder político.
5.5. Os direitos do homem.
5.6. A tradição liberal nos teóricos contratualistas: Hobbes, Locke e Rousseau.
5.7. Os Direitos humanos hoje: ameaças e oportunidades.
5.8. A ética e a questão da colonização.
5.9. A ética e a questão da Escravidão.

UNIDADE VI
6.1. A ética e questão da disparidade social.
6.2. A ética e a questão da Violência Urbana.
6.3. A ética e a corrupção política.
6.4. A ética e as polarizações: O fundamentalismo no mundo.

UNIDADE VII
7.1. A ética e o Meio-Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade.
7.2. A ética e a Importância da Alteridade.
7.3. A ética e as Minorias: Ética da Inserção e da Equidade.
7.4. A ética e as relações inter-raciais, linguísticas e culturais.
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