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Horas/aula 
72/4 

Equivalente 
 

Pré-requisito 
 

 
Ementa 
Teorias éticas não antropocêntricas, fundamentação e princípios. 
Objetivos 

1. Objetivo geral: 
Estudo e crítica dos fundamentos da filosofia moral tradicional e da perspectiva de redefinição do âmbito 
moral, dos conceitos de dever e de direito, e da expansão dos mesmos para atender aos interesses de 
sujeitos tradicionalmente excluídos do âmbito da moralidade e da justiça, com especial ênfase na questão 
ética ambiental, limites e perspectivas de fundamentação. 
2. Objetivos específicos: 
2.1. Análise das teorias éticas de Paul W. Taylor, Tom Regan, Kenneth Goodpaster e Peter Singer e suas 

respectivas propostas de inclusão da natureza ambiental no âmbito das questões éticas. 
2.2. Preparação de material didático de apoio aos professores da rede pública do ensino de filosofia no 

nível médio. 
Conteúdo Programático 
Unidade I 

1. Princípios éticos tradicionais 
2. Crítica e redefinição do âmbito (objeto) e dos conceitos morais tradicionais fundamentais. 
3. Alcance e limites da aplicação dos princípios morais de igualdade e justiça 
4. Alcance e limites da definição de sujeitos de direitos e sujeito a deveres. 
5. Teoria dos deveres: diretos, indiretos, negativos e positivos e sua contrapartida nos respectivos 

direitos. 
6. Humanismo, ambientalismo, animalismo: a possibilidade de superação da tricotomia e da 

multiplicidade de princípios morais na ética contemporânea. 
Unidade II 

1. Pressupostos conceituais para a formulação de uma ética ambiental (Kenneth E. Goodpaster). 
2. Pressupostos conceituais para a formulação de uma ética ambiental (Tom Regan). 
3. Pressupostos conceituais para a formulação de uma ética ambiental (Paul Taylor). 
4. Pressupostos conceituais para a formulação de uma ética ambiental (Peter Singer). 
5. Análise comparativa das quatro propostas ambientalistas. 
6. Sistematização dos conceitos, argumentos, concepções e propostas das teorias analisadas nas unidades 

I e II, preparação para o laboratório de produção de textos didáticos previsto para a unidade III. 
 
Bibliografia 
 
ALMEIDA, Julia Aschermann Mendes de. Filosofia política ambiental: propostas liberais, libertárias e 
socialistas. In: ETHIC@, Florianópolis, v.5, n.3, Jul. 2006, pp.95-103. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art6Julia.pdf  
___________________________________. A ética ambiental de Tom Regan: crítica, conceitos, argumentos e 
propostas. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n.3, Jul. 2006, pp.147-151. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art10Julia.pdf 
FARHI NETO, Leon. Concepções filosóficas ambientalistas: uma análise das diferentes perspectivas. In: 

mailto:wfil@cfh.ufsc.br
http://filosofia.ufsc.br/
http://fil.cfh.ufsc.br/
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art6Julia.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art10Julia.pdf


ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp.33-56. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art2Leon.pdf 
_________________. O ambientalismo liberal considerado a partir de uma perspectiva ética. In: ETHIC@, 
Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 153-164. Disponível no site:www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art11Leon.pdf
FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral. In: BORGES, Maria de Lourdes; HECK, José Nicolau 
(Orgs.) Kant: liberdade e natureza. Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, pp. 262-278. 
______________.  Por uma questão de justiça ambiental. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 
5-31. Disponível no site: www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art1Sonia.pdf 
______________. Da considerabilidade moral dos seres vivos: a bioética ambiental de Kenneth E. 
Goodpaster. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 105-118. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art7Sonia.pdf 
______________. Valor inerente e vulnerabilidade: critérios éticos não-especistas na perspectiva de Tom 
Regan. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 125-146. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art9Sonia.pdf 
NEGRÃO, Sílvio Luiz. Estratégias de argumentação da filosofia ambientalista liberal, libertária e socialista. 
In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 83-93. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art5Silvio.pdf 
__________________. O critério da vida para uma ética ambiental: concepção, filiação, conceitos, 
argumentos e propostas. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 119-124. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art8Silvio.pdf 
__________________. Biorregionalismo, ética e justiça ambiental. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n 3, Jul. 
2006, pp. 185-193. Disponível no site: www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art14Silvio.pdf 
RODRIGUES, Rodrigo Cândido. O ambiente natural em crise: conceitos para uma filosofia política ambiental. 
In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 69-82. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art4Rodrigo.pdf 
__________________________. O ambientalismo liberal e as exigências conceituais de uma ética 
genuinamente ambiental. In: ETHIC@, Florianópolis, v. 5, v.3, Jul. 2006, pp.165-177. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art12Rodrigo.pdf 
SALLES, Paulo Benincá de. Filiações teóricas do ambientalismo liberal, libertário e socialista. In: ETHIC@, 
Florianópolis, v. 5, n.3, Jul. 2006, pp. 57-67. Disponível no site: www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art3Salles.pdf 
______________________. Libertarianismo e socialismo: limites e possibilidades de uma ética ambiental. In: 
ETHIC@, Florianópolis, v. 5, n. 3, Jul. 2006, pp. 179-183. Disponível no site: 
www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art13Salles.pdf 
 

 

http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art2Leon.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art11Leon.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art1Sonia.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art7Sonia.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art9Sonia.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art5Silvio.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art8Silvio.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art14Silvio.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art4Rodrigo.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art12Rodrigo.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art3Salles.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et53art13Salles.pdf

