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Ficha da Ação

Título Introdução à ética normativa
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11849472    Nome Luís Filipe Sarmento Veríssimo    Reg. Acr. CCPFC/RFO-33555/13
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O curso tem como principais objetivos aproximar os formandos da discussão ética contemporânea, distinguindo os seus
diferentes domínios de investigação e alargando a compreensão dos problemas que se colocam em cada um desses
domínios, bem como promover o contacto com textos de referência da discussão ética contemporânea.
Neste sentido, o curso visa consolidar, complementar e aprofundar conhecimentos fundamentais nas áreas da filosofia e
da ética, contribuindo para uma tomada de posição crítica e informada em relação a diversos problemas que se colocam
nestes domínios de reflexão. Além disso, o curso pode enriquecer o percurso formativo dos professores de filosofia do
Ensino Secundário, uma vez que aborda alguns dos tópicos que constam no Programa dessa disciplina.
Objetivos a atingir
No final os formandos deverão ser capazes de:
1. Caracterizar a ética normativa enquanto domínio de reflexão.
2. Dominar vocabulário específico da discussão ética contemporânea.
3. Compreender os principais problemas discutidos atualmente em ética normativa.
4. Caracterizar devidamente diferentes teorias do valor. 
5. Caracterizar devidamente diferentes teorias da obrigação.
6. Identificar autores de referência de cada uma das perspetivas em confronto.
7. Avaliar criticamente as principais perspetivas apresentadas.
Conteúdos da ação
1. O que é a ética normativa? (1 hora)

2. Teorias do valor: teorias do bem-estar (hedonismo, preferencismo, pluralismo objetivista) e teorias distributivistas (bem-
estar médio, igualdade, equidade e mérito). (2 horas)

3. Teorias da obrigação: consequencialismo fundamental vs. deontologia fundamental; consequencialismo factorial vs.
deontologia factorial. (6 horas)
3.1. Deontologia kantiana 
3.2. Consequencialismo de atos (Philip Pettit) 
3.2.1. O utilitarismo de John Stuart Mill
3.3. Consequencialismo de Regras (Brad Hooker) 

4. Particularismo, ética das virtudes e anti-teoria. (2 horas) 

5. Ficha de trabalho individual e avaliação da formação (1 hora)
Metodologias de realização da ação
A metodologia do curso consiste em sessões presenciais teórico-práticas de leitura, análise e discussão de textos,
acompanhadas por apresentações de diapositivos com a sistematização de teorias e argumentos.

Duração
Horas presenciais: 12
Nº de horas acreditadas: 12

Cód. Dest. 19   Descrição Professores do Grupo 410
DCP 19   Descrição Professores do Grupo 410
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Regime de avaliação dos formandos
A Comissão Pedagógica do Centro de Formação da APEFP Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, tendo em
consideração a aplicação do número 3 do artigo 13º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, de
acordo o nº 2 do artigo 46º do ECD, aprovado pelo Decretolei nº 41/2012, de 21 de fevereiro e as Cartas Circular CCPFC-
3/2007 e CCPFC1/2008, aplica as classificações quantitativa e qualitativa, às ações de formação do seu Plano de
Formação, nos seguintes moldes:
• A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um)
a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
• O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de
21 de fevereiro.
• A classificação será atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
Participação/Empenho - 25% Trabalho de grupo - 30% Ficha de Trabalho individual - 45%
• As classificações quantitativa e qualitativa atribuídas a cada formando constarão do respetivo Certificado.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Adams, R. M. (1976) “Motive Utilitarianism” Journal of Philosophy, LXXIII 467-481.
Aristóteles. (NE). Nicomachean Ethics. (D. Ross, Trad.) New York: Oxford University Press, 1980.
Galvão, Pedro (2008) Do Ponto de Vista do Universo: um estudo sobre a racionalidade da ética consequencialista. Lisboa:
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.
Hooker, B. (2000). Ideal Code, Real World: A Rule-Consequentialist Theory of Morality. Oxford: Oxford University Press.
Kant, I. (1785). Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Lisboa Editora, 2003.
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