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Nome do Componente Curricular: 

Ética e Cidadania 

 
 
Ementa: 
 
Estudo dos conceitos de ética, moral, cidadania e suas relações. Discussão dos temas fundamentais da 
ética. Reflexão e análise crítica das teorias ético-filosóficas mais destacadas no passado e na atualidade 
e suas implicações práticas. Análise crítica das ideias políticas que moldaram as sociedades 
contemporâneas e serviram de base às conquistas históricas dos Direitos de Cidadania. Introdução a 
uma teoria do Estado. Discussão sobre os direitos fundamentais assegurados na Constituição 
brasileira. Análise das questões democráticas e das ameaças aos direitos humanos fundamentais na 
atualidade. Análise da formação da cultura e sociedade brasileiras e dos diversos tipos de cidadania 
(civil, política, relações étnico-raciais e indígenas). A relação entre ética, cidadania e educação. A ética 
e as relações inter-raciais, linguísticas e culturais. 
 
Objetivo: 
 
A disciplina “Ética e Cidadania”, possui como finalidade precípua que é transmitir conhecimentos e 
valores ao alunado da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, através de 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. 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, debates e, possivelmente, seminários 
referentes aos autores e as obras requisitadas. 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 ou trabalhos dissertativos acerca do conteúdo ministrado, 
provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Apresentação de pesquisa e 
seminário. 
 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I  
1.1. Ética: Conceito, origem e fundamentos.  
1.2. Princípios gerais da ética e os aspectos constitutivos da ação moral. 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 2 



  

UNIDADE II  
2.1. Principais Teorias Éticas  
2.1.1. Ética das Virtudes Clássica 
2.1.2. Ética Cristã Original 
2.1.3. Ética das Virtudes Medieval 
2.1.4. Éticas Egoísta e Utilitarista 
2.1.5. Ética Deontológica 
2.1.6. Ética Discursiva 
 
UNIDADE III  
3.1. Cidadania: origem e desenvolvimento do conceito 
3.2. Direitos e deveres modernos de Cidadania 
3.3. Democracia: histórico do conceito 
 
UNIDADE IV  
4.1. História da formação da sociedade e cultura brasileiras.  
4.2. Identidade Social e Cultural: diferença, diversidade e culturas regional e global.  
4.3. Pluralidade Étnico-Racial no Brasil. 
 
UNIDADE V  
5.1. Direitos Humanos: Introdução 
5.2. A relação histórico-filosófica entre os conceitos de Natureza, Pessoa, Dignidade e Direitos 
5.3. Apanhado histórico-progressivo dos principais documentos e declarações que anteciparam a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
5.4. Questões diversas envolvendo direitos humanos: minorias, questões inter-raciais, ecológicas, 
etc. 
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