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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

FILOSOFIA E ÉTICA 

Professora: CAROLINE MIRIÃN FONTES MARTINS 
Departamento 

DECAC 

Período 

01 

Carga Horária Código 
CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
Conceito de filosofia: filosofia como doutrina e como ato de pensar. Filosofia e 
outras formas de conhecimento humano. Características gerais dos grandes 
períodos da história da filosofia. Conceito de ética. Ética como problema teórico e 
como problema prático. Ética e responsabilidade. Teorias morais. Ética e “ética 
profissional”. Ética e política. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 Distinguir e relacionar filosofia com filosofar; 
 Apresentar as características básicas de cada período histórico 
da filosofia, tendo em conta a ideia central de cada período; 
 Entender a importância da filosofia frente às outras formas de 
conhecimento humano (fé religiosa, senso comum, ciência...) 
 Identificar a distinção entre a filosofia como verdade já 
encontrada ou como doutrina (Platão), e a filosofia como busca 
da verdade, ou seja, como ato de pensar (Sócrates); e 
 Compreender a importância que a filosofia pode ter na vida 
prática dos seres humanos. 
 Compreender melhor o que é a ética, e qual a diferença entre “crise 
da ética” e “crise ética”; 
Entender como pode ser vista a relação entre ética e política, tendo 
em conta duas concepções de poder; e 
Saber melhor o alcance e o limite de uma ética profissional e qual o 
problema ético a enfrentar como administrador público. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – O que é Filosofia 
O que é filosofia? 
A atitude filosófica 
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Especificidade do conhecimento filosófico 
Os gregos inventam a filosofia 
O sentido da filosofia 
Características gerais da História da Filosofia 
A filosofia antiga 
A filosofia medieval 
A filosofia moderna 
Sócrates e Platão: um confronto entre dois modos de entender a filosofia 
A concepção socrática de filosofia: busca de sabedoria 
A concepção platônica de filosofia: encontro da sabedoria 
Unidade 2 – Ética 
Sobre a ética, a partir da crise ética 
Ética e moral 
Ética antiga, medieval e moderna 
Ética da convicção e ética da responsabilidade 
Afinal, o que é ética? 
“Crise ética” e “crise da ética” 
Dificuldade atual de formular uma ética 
A ética e a política 
Poder, política e ética 
Duas concepções de poder 
O poder como relação entre seres humanos 
Poder e liberdade 
O problema ético, a “ética profissional” e a responsabilidade social na 
Administração Pública Brasileira 
Administração pública brasileira e ética 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Interação via Plataforma Moodle. 

. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela 

avaliação presencial aplicada nos polos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. (NB: Esta obra, além de ser 

boa em si, está disponível integralmente em sites da Internet). 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Petrópolis: Vozes, 1994. 

HADOT, Pierre. O que é filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 1999. 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2007. 

PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 

2001. 

 

 

Coordenador 

  

 
 
 


