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Quinta-feira  ENSP 13:00 17:00 
 

 

 

 

  

  
Ementa 

 

O objetivo geral da disciplina é introduzir o aluno ao estudo da problemática bioética, 
fornecendo-lhe uma caixa de ferramentas considerada necessária para poder abordar, 
com competência, conflitos morais envolvidos pelas práticas no campo complexo das 
tecnociências da vida e da saúde. 
A disciplina tem (a) uma dimensão diacrônica e (b) outra sincrônica, pois aborda: (a1) a 
constituição do campo da ética aplicada e, em particular, da bioética, assim como sua 
história a partir de suas bases filosóficas e profissionais; (b1) os conceitos 
fundamentais, os principais modelos teóricos e metodologias, e as relações com as 
ciências e as técnicas envolvidas pelo saber biotecnocientífico e sanitário. 
Os objetivos específicos são: apresentar, sucintamente, a construção das ferramentas 
de ética, ética aplicada e bioética; traçar a história do nascimento e do 
desenvolvimento da bioética; contextualizar o campo interdisciplinar da bioética; 
discutir os conceitos e procedimentos utilizados pela(s) bioética(s) e suas principais 
correntes; relacionar a bioética com as ciências humanas e sociais, assim como com a 
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biotecnociência. 
Metodologia: a disciplina prevê (a) aulas expositivas, feitas pelos docentes e (b) 
seminários de apresentação e de debate pelos alunos, os quais, revezando-se, deverão 
saber argumentar a favor de uma tese, contra-argumentar a partir de uma antítese, e 
relacionar tese e antítese numa síntese, adquirindo, portanto, uma competência 
“dialética” frente aos conflitos. 
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