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PROGRAMA 

 
 EMENTA 
Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social.  A dimensão da natureza ética, seus 
efeitos como "espelho" da cultura.  A construção do sujeito ético e seus desdobramentos na prática 
institucional.  O processo de construção de um ethos profissional, o significado dos seus valores e as 
implicações ético-políticas de seu trabalho.  A norma e o agir profissional (o Código de Ética do Serviço 
Social). 
 
OBJETIVO 
- Introduzir os alunos no contexto do debate ético; 
- Fomentar, por meio de procedimento argumentativo/dialógico, a sensibilidade para a questão da 

moralidade; 
- Problematizar as ambivalências, os múltiplos sentidos e as contingências do comportamento moral 

no contexto presente; 
- Refletir sobre ética, cotidiano e práxis profissional; 
- Contextualizar o Código de Ética Profissional e seus princípios fundamentais. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I – Introdução à filosofia moral 

1. Definição e objeto da ética. 
2. A distinção entre problemas morais e problemas éticos 
3. Caráter histórico e social da moral 

- Caráter pessoal da moral 
- Caráter social e pessoal da moral 
- A moral e outras formas de comportamento humano. 

4. A essência da Moral 
5. Estrutura do Ato Moral 

- Desejo e vontade 
- Responsabilidade, dever e liberdade 
- Condições da responsabilidade moral 

6. Os valores 
7. Determinismo e liberdade: condições da responsabilidade moral 

- O caráter concreto da avaliação moral 
- Necessidade, coação e obrigatoriedade moral 
- A realização moral como empreendimento coletivo 

II – Concepções éticas 
1. Marx: a moral como superestrutura 
2. Nietzche: a crítica dos valores 
3. Freud: a repressão dos impulsos X espontaneidade e autonomia 
4. Sartre: liberdade e responsabilidade 

III – Princípios fundamentais do projeto ético-político do Serviço Social 
- Liberdade 
- Direitos Humanos – estudo dirigido 
- Cidadania 
- Democracia 
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- Equidade e Justiça Social 
- Pluralismo 
- Diversidade 

 
IV – O horizonte da ética profissional: a questão social e a defesa de direitos 

1. Ética e questão social na contemporaneidade 
2. Práxis profissional e defesa de direitos 
3. A natureza da ética profissional 
4. Estudo do Código de`Ética Profissional 

 
METODOLOGIA 
Aulas expositivas, problematização de temas e das questões decorrentes do seu debate; estudo dirigido, 
seminários, palestras com convidados. 
 
AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado por sua presença – consciente, responsável e ativa – nas atividades da disciplina. 
A nota final expressará a soma das notas parciais obtidas através da realização das seguintes atividades: 
- Resenha de textos – de zero a três pontos 
- Apresentação de seminário – de zero a dois pontos 
- Estudo dirigido – de zero a um ponto (TEXTO MIONE/PRÁTICA PROFISSIONAL) 
- Participação em palestra – de zero a dois pontos 
- Prova – de zero a um ponto 
- Assiduidade/pontualidade/participação – de zero a um ponto 
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OBS.: no desenvolvimento do programa da disciplina outras fontes bibliográficas poderão ser utilizadas 

tendo em vista subsidiar o debate de temas complementares. 


