
 

 

 

Ficha de Unidade Curricular [FUC]1  
 
 
1. Unidade curricular / Curricular Unit 

         

Filosofia Moral 
 

 
 
2.   Designação do Ciclo de Estudos em que se insere a Unidade Curricular (com semestre e ano lectivo) 
      Study cicle to which the curricular unit belongs (with academic semester and scholar year) 
            

Mestrado e Doutoramento 
 

 
 

      3. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (nome completo)    
           Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname)  

             

Pedro Manuel Vieira Da Rosa Ferro 

 
 
 4.  Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular  
      Other academic staff and lecturing load in the curricular unit    (1000 caracteres com espaços) 

 

 

 
 
5.  Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
   (1000 caracteres com espaços) 

• Colocar os alunos face a alguns dos temas e problemas fundamentais da filosofia moral: 

felicidade, normatividade, natureza, liberdade, autonomia, dignidade, consciência… 

• Fornecer os instrumentos conceptuais e faculdades analíticas suficientes para lidar com 

essas questões, e reflectir criticamente sobre elas, a partir de algumas das principais 

correntes da filosofia moral: nomeadamente (mas não exclusivamente), a ética 

aristotélico-tomista, a ética kantiana e deontológica e a ética utilitarista. 

• Explicitar a articulação entre as várias abordagens a esses temas e problemas, por um 

lado, e as correspondentes expressões do pensamento político e da actividade política, 

por outro, concedendo particular importância aos tópicos mais candentes do debate 

político contemporâneo. 

 
 

 
 



 

 

 

 6.  Conteúdos programáticos (1000 caracteres com espaços) 

 

I. Introdução. Filosofia moral, filosofia política e actividade política. 

 

II. Sobre a felicidade. 

• Eudemonismo clássico 

• Epicurismo 

• Utilitarismo 

• A tensão entre a “vida boa” e a “vida moral” 

• Felicidade e política 

 

III. Sobre a normatividade 

• Discussão sobre as fontes da obrigação moral: Deus, natureza, razão, 

autoridade, lei, convenção… 

o A liberdade enraizada  

o A “autonomia moral” 

o A liberdade finalizada por um telos 

• Natureza humana, “lei natural” e “direito natural”. A chamada “falácia 

naturalista” 

• Os factores de moralidade 

 

IV. Sobre a consciência. 

• Consciência e verdade 

• Relativismo moral 

• Factos e valores 

• Objectividade e subjectividade 

 

V. Sobre a dignidade. Discussão sobre os fundamentos dos direitos. 

• Capacidades (ou “agência”) 

• “Autonomia” 

• “Igual consideração e respeito” 

• “Reconhecimento” 

• O homem como imagem de Deus 

 

VI. Sobre a infraestrutura moral da teoria e da acção políticas. 

• A virtude do homem bom e a virtude do governante. 

• Ética pessoal e ética política. “Ética da convicção” e “ética da 

responsabilidade”. Direito e Moral. “Razão pública”. 

• Democracia liberal, “o facto do pluralismo”, tolerância e neutralidade moral. 

• “Ordem de verdade e virtude” vs. “ordem de liberdade e de paz” 

• Liberalismos e perfeccionismos. 

 

 
 
    (1000 caracteres com espaços) 

  



 

 

 

7.  Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular     
(1000 caracteres com espaços) 

 

Depois de uma sessão de Introdução em que se oferece o enquadramento temático da disciplina, 

o programa divide-se em cinco grandes blocos – em torno da Felicidade, Normatividade, 

Consciência, Dignidade e Infraestrutura moral da teoria e acção políticas – nos quais se 

esclarecem e aprofundam os temas e problemas indicados nos “objectivos de aprendizagem” da 

unidade curricular. 

Em cada um desses grandes capítulos, as questões em causa serão abordadas através do 

confronto entre as várias correntes da filosofia moral referidas acima.  

Por outro lado, atendendo a que os vários temas estão obviamente interligados, o programa 

permite regressar, uma vez e outra, às questões fundamentais, sob diferentes focos, contribuindo 

para a sua assimilação pelos alunos. 

 

 
 

   
8.  Metodologia de ensino (avaliação incluída)      (1000 caracteres com espaços) 

 

Metodologia de ensino: Lançamento pelo docente do tema, suscitando a participação dos 

alunos; exposição teórica dos conteúdos acima referidos, articulada com a leitura e conversação 

sobre as posições de autores relevantes sobre as matérias em causa, e com referência ao cenário 

actual das “opiniões comuns” e do pensamento ético.  

Avaliação: prova escrita individual sem consulta. A assiduidade, participação e interesse 

manifestado pelo aluno no decorrer das aulas são tomados em conta, podendo o resultado final 

sofrer um acréscimo ou decréscimo assinalável (entre 1 a 2 valores) relativamente à nota do 

exame. 

 

 
 

 
 

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

 
  (3000 caracteres com espaços) 

A metodologia teórico-prática do ensino ministrado – em que se combina o lançamento e 

discussão do problema, a exposição teórica do docente e a participação dos alunos – favorece 

que os alunos sejam interpelados e desafiados pelos temas propostos, adquiram o quadro 

conceptual relevante, e desenvolvam a aptidão de formular um juízo crítico fundamentado sobre 

esses temas, para além da mera opinião. 

A forma de avaliação permite validar os conhecimentos adquiridos sobre a matéria leccionada e 

a capacidade dos alunos para discorrer sobre esses conteúdos. 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

  

10. Bibliografia principal 2 

       Main bibliography    (1000 caracteres com espaços) 

 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Lisboa, Quetzal Editores, 2004. 

EPICURO, Cartas, Máximas e Sentenças, Lisboa, Edições Sílabo, 2009. 

TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Ia IIae q.90-97, Madrid, B.A.C, [s.d.]. 

KANT, I., Crítica da Razão Prática, trad. port. Artur Morão, Lisboa, Ed.70, 2011. 

KANT, I., Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Lisboa, Ed.70, 2011. 

MILL, J.S., Utilitarismo, trad. Port. F.J. Azevedo Gonçalves, Lisboa, Gradiva, 2005. 

 

GEORGE, Robert P., Making Men Moral: Civil Liberties and Public Morality, Oxford: 

Clarendon Press, 1995. 

LÉONARD, André-Mutien, Le fondement de la morale. Essai d'éthique philosophique 

générale, Paris: Éd. du Cerf, 1999. 

RHONHEIMER, Martin, Natural Law and Practical Reason: A Thomist View of Moral 

Autonomy, New York: Fordham University Press, 2000. 

SANDEL, Michael J., Justice. What’s the right thing to do?, New York: Farrar, Straus and 

Giroux, 2009. 

VAZ, Henrique Lima, Escritos de Filosofia IV: Introdução à Ética Filosófica I, São Paulo: 

Loyola, 1999. 

WOLTERSTORFF, Nicholas, Justice: Rights and Wrongs, Princeton: Princeton University 

Press, 2008. 
 

 

 
1  A FUC contém os campos habituais nos programas das Unidades Curriculares mas integra outros campos menos usuais e 

que assumem neste caso uma particular relevância. Assim chama-se a atenção para o especial cuidado que deve ser 
ponto no preenchimento dos campos 7 e 9, os quais são em grande medida aferidores da consistência da UC e do seu 
programa. 
 
2  Na impossibilidade de integrar toda a bibliografia deve procurar-se um equilíbrio entre obras de referência, abrangência do 

programa e dos seus módulos e atualidade da bibliografia (o que não exclui a inclusão de clássicos em função do programa e 
natureza da UC). 


