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A Filosoﬁa sempre ocupou um papel importante na cultura ocidental. Muitos
movimentos polí cos e culturais que surgiram no decorrer da História foram
desdobramentos de ideias oriundas das mais diversas escolas ﬁlosóﬁcas. Ora, as
diversas teorias é cas presentes na História não foram exceção nessa relação.
A resposta ao que é o bem e o mal, o certo e o errado depende, profundamente,
de certos pressupostos ﬁlosóﬁcos.
A É ca Filosóﬁca na tradição Ocidental sempre procurou explicitar a
experiência moral vivenciada por cada ser humano no dia a dia. Ou seja, determinados
atos que presenciamos despertam em nós um sen mento de es ma e aprovação.
Enquanto outros atos suscitam em nós uma reação de indignação e repulsa. Da
mesma maneira que muitas vezes experimentamos um constrangimento interior em
relação a nossos próprios atos, como se exis sse algo em nós que censurasse ou não
nossa conduta e intenções. Qual o fundamento de tudo isso?
Na tradição geralmente procurou-se analisar essas questões a par r da noção
de Bem, Fim, Dever, etc. Porém, no mundo contemporâneo, vai se estabelecendo,
cada vez mais, outros critérios como o ú l, o prá co e outros princípios.
Enﬁm, é sobre todo esse processo que a É ca se debruça, como também
procura ajudar cada ser humano a dis nguir o certo do errado a par r do seu ﬁm
úl mo. Contudo, tudo isso parece só ter sen do para os humanos, pois esses não só
realizam ações involuntárias e impulsivas, mas também atos livres e conscientes e,
devido a estes atributos, podem responder por eles, isto é, tais atos podem ser
imputados a pessoa que os pra ca.
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Conteúdo programá co

1 Noção e necessidade da reﬂexão é ca
2 Ação humana e conduta
3 A relação entre É ca, Meta sica e Antropologia
4 A experiência moral na vida humana
5 As diversas teorias é cas
6 O bem humano e a questão do ﬁm úl mo
7 A pessoa humana enquanto sujeito de desejos e paixões
8 A ação voluntária, seu objeto e moralidade
9 Liberdade, amor e virtudes
10 A reta razão e a lei natural
11 As leis civis
12 A consciência moral: natureza, classiﬁcação e obrigações
13. Os novos paradigmas é cos e a nova ordem mundial
14. A reinterpretação dos direitos humanos
15. A nova concepção de família
16. A É ca Planetária
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Do ponto de vista cristão é fundamental que o seguidor de Cristo se ques one
sobre sua vida e agir co diano interrogando-se sobre diversos problemas, como: Qual
o bem de fato que está buscando em suas ações? Como anda os seus hábitos e
costumes? A par r de que é possível diferenciar um ato humano de um ato do
homem? O que é o pecado? O que são virtudes? Existem princípios e valores
universais? Qual o seu fundamento?
O cristão não pode viver sua existência como se a mesma não vesse um Fim
Supremo, como se Deus não fosse o verdadeiro e único ﬁm que dá sen do à nossa
vida. A conduta daquele que crê precisa ser orientada a par r não só da luz natural da
razão, mas também daquilo que vem da Revelação realizada por Deus.
Se por um lado a É ca Filosóﬁca procura explicitar a experiência moral
vivenciada por cada ser humano no dia a dia. Ou seja, determinados atos que
presenciamos despertam em nós um sen mento de es ma e aprovação. Enquanto
outros atos suscitam em nós uma reação de indignação e repulsa. Da mesma maneira
que muitas vezes experimentamos um constrangimento interior em relação a nossos
próprios atos, como se exis sse algo em nós que censurasse ou não nossa conduta e
intenções.
É sobre todo esse processo que a É ca se debruça, como também procura
ajudar cada ser humano a dis nguir o certo do errado a par r do seu ﬁm úl mo.
Contudo, tudo isso parece só ter sen do para os humanos, pois esses não só realizam
ações involuntárias e impulsivas, mas também atos livres e conscientes e, devido a
estes atributos, podem responder por eles, isto é, tais atos podem ser imputados a
pessoa que os pra ca.
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