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A dimensão ético-política do agir 

Capítulo 1 – Intenção ética e norma moral 
 

I– A reflexão ética ocupa-se com o que devemos fazer, com as consequências 
que devem resultar das nossas acções e com o tipo de pessoas que nos 
devemos tornar. Duas questões fundamentais constituem o seu objecto de 
estudo:  
 
a) O que é agir de uma forma moralmente correcta (o que torna as nossas 
acções correctas ou incorrectas)? 
b) Que tipo de vida devemos querer ter (o que torna moralmente valiosa a 
nossa vida)? 
 
II – As disciplinas éticas são três:  
1 -ética normativa,  
2 -ética aplicada  
3 - metaética  
A ética normativa é a dimensão da ética que procura esclarecer o que torna 
uma acção moralmente correcta ou valiosa. A ética consequencialista e 
utilitarista de Mill e a ética deontológica de Kant, que irá estudar, são 
exemplos de éticas normativas.(qual o critério que permite identificar uma 
acção como boa ou má) 
 
A ética aplicada é a disciplina ética que, baseada em princípios gerais 
normativos – como, por exemplo, «É moralmente correcto o que é útil» –, 
trata de problemas concretos como a legitimidade moral do aborto, da 
eutanásia, da clonagem ou da guerra. 
 
A metaética é a disciplina ética que, além de analisar o significado dos nossos 
conceitos morais básicos, reflecte sobre o problema da justificação dos 
nossos juízos morais. Uma das principais questões da metaética é saber se 
podemos falar de juízos verdadeiros ou falsos em ética. (O relativismo 
moral é uma das teorias metaéticas que iremos estudar.) 
 
III - As teorias éticas procuram reduzir a diversidade das normas morais 
concretas a um princípio geral, denominado fundamento, que nos diz como 
devemos agir, quais são os nossos deveres fundamentais, como avaliar juízos 
morais e como estabelecer prioridades no que respeita às normas morais que 
em casos concretos podem entrar em conflito. 
As teorias éticas, ao formularem e esclarecerem tais princípios, são 
importantes por várias razões: 
 
a) Os princípios éticos são o critério para caracterizar acções particulares 
como certas ou erradas, boas ou más. 
 
b) Os princípios éticos são o critério fundamental da correcção moral das 
normas que regulam os nossos actos. 
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c) Precisamos de princípios éticos para resolver situações de conflito entre 
normas morais. 
 
d) Os princípios éticos definem como devemos viver para promover um 
determinado bem. 
 
IV- Os argumentos morais diferem dos argumentos não morais porque 
incluem pelo menos (há argumentos com mais premissas do que o 
apresentado) uma norma ou princípio moral como premissa e uma 
proposição moral como conclusão. 
A discussão moral centra-se, muitas vezes, na questão de saber se as 
proposições factuais são plausíveis ou verdadeiras, mas também pode haver 
desacordos quanto à norma moral expressa numa das premissas (é o caso de 
um princípio como «O suicídio é moralmente errado») e quanto ao significado 
dos conceitos utilizados. 

 
IMPORTÂNCIA DAS TEORIAS ÈTICAS: 

 
1. São o critério de apreciação das acções como certas ou erradas; 
2. São o critério para decidir em situações de conflito; 
3. São o critério para avaliar a correcção das normas morais em função 

das quais regulamos os nossos atos; 
4. Definem como devemos viver em função de um dado bem. 

 
 

 


