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Atividade nº 1 - ÉTICA - Utilitarismo 

 

Júnior é o filho de um bem sucedido empresário do segmento de restaurantes. Este jovem de 

vinte anos ocupa o cargo de “filho do dono” e, por desfrutar da total confiança dos pais, pode 

ficar em qualquer caixa de uma das dez lojas da empresa. Júnior descobriu um macete muito 

interessante para garantir dinheiro para as festas de fim de semana. Ele recebe pagamentos com 

cartão de crédito em duplicidade. No entanto, ele cancela um dos pagamentos e o cliente fica no 

prejuízo. Aline, a gerente de uma das lojas, descobriu o sistema do filho do dono e pensa que 

não pode demití-lo. Ela também não quer entregar para o dono, pois sabe que ele poderá 

perseguí-la na empresa ou, quem sabe, demití-la em uma oportunidade. O que Aline deve fazer? 

  

 Imagine-se no contexto acima como Aline. Se Aline decidir prezar pelo seu 

emprego em primeiro lugar, com receio de perdê-lo, é possível que ela não conte ao 

dono o que seu filho faz. No entanto, se os clientes descobrirem, é possível que a loja 
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1) Introdução ao tema 30 min 

Recomendamos aos alunos e alunas que criem uma pasta em seu computador ou 

dispositivo intitulada filosofia. Armazenem as atividades e os exercícios propostos 

nesta pasta. Guardar essas informações permitirá que, caso seja desejado ou 

necessário, contabilizar o total de horas realizadas na disciplina.  

 

ATENÇÃO!     

 



caia em descrédito e possivelmente feche, e ela perca o emprego mesmo assim; nesse 

caso, seria melhor denunciar Júnior. Em ambos casos, apesar de atitudes diferentes (na 

primeira ela não contaria ao dono e na segunda, sim) são justificadas por um único 

motivo: as consequências. Em um dilema moral, sempre avaliamos a situação para 

decidirmos o que é o mais correto a ser feito ou o que traz mais vantagens para as 

pessoas envolvidas, ou até mesmo somente para si. Quando justificamos nossa atitude 

com a segunda opção, pelo que traz mais consequências melhores para a situação, 

estamos tomando uma atitude pela consequência e não pelo dever, por exemplo. Aline 

poderia dizer que vai dizer ao dono o que ocorre na loja porque "é o certo a ser feito". 

Se ela o fizesse por esse motivo, então sua justificativa não seria pela consequência, mas 

sim pelo dever. O importante aqui é pensarmos que, em situações de dilemas morais, 

dependendo do motivo da sua ação, isto é, da sua justificativa, ela pode estar de acordo 

com determinada visão ética-filosófica. 

 Uma das visões éticas que privilegia as consequências de uma atitude a qualquer 

outro motivo, é a utilitarista. No seu caso, não somente privilegia as consequências, 

mas também denomina o tipo de consequência que precisamos privilegiar: a maior 

felicidade possível dos envolvidos na situação. Vejamos outro exemplo: 

 

No verão de 1884, quatro marinheiros ingleses estavam à deriva em um pequeno bote salva-

vidas no Atlântico Sul, a mais de 1.600 km da costa. Eles tinham apenas duas latas de conserva 

e estavam sem água potável. No bote, os quatro marinheiros olhavam para o horizonte, 

esperando que um navio passasse para resgatá-los. Nos primeiros dias, comemoram as porções. 

Depois ficaram oito dias sem ter o que comer. Um dos marinheiros, o órfão, bebera água 

salgada, contrariando a orientação dos outros, e adoecera. Parecia estar morrendo. O capitão 

disse ao rapaz que a hora dele havia chegado e o matou com um canivete. Durante quatro dias, 

os três homens se alimentaram do corpo e beberam do sangue. Por fim o socorro chegou. Os 

três foram resgatados. Quando voltaram para Inglaterra, confessaram espontaneamente que 

haviam matado o quarto marinheiro por necessidade. Foram presos e levados a julgamento. 

As circunstâncias, por óbvio, eram extremas. Fora necessário matar uma pessoa para salvar três. 

Se não tivessem feito, teriam morrido. Se você fosse o juiz, como os julgaria? 

 

 O mais forte argumento de defesa é que foi necessário matar uma pessoa para 

salvar três. Já que, inclusive, a outra já estaria morrendo e não tinha dependentes. Esse 

argumento está sujeito a duas objeções: 

 



1ª OBJEÇÃO: Pode-se perguntar se os benefícios de matar o taifeiro, analisados como 

um todo, realmente pesaram mais do que os custos. Mesmo se considerarmos o número 

de vidas salvas e a felicidade dos sobreviventes e de suas famílias, a aceitação desse 

crime poderia ter consequências ruins para a sociedade em geral – enfraquecendo a 

regra contra o assassinato, por exemplo, aumentando a tendência das pessoas de fazer 

justiça com as próprias mãos.  

2ª OBJEÇÃO: Se mesmo depois de todas as considerações os benefícios pesassem 

mais do que os custos, não teríamos a incômoda impressão de que matar e comer um 

taifeiro indefeso é errado, por motivos que vão além de cálculos de custos e benefícios 

sociais? Não é um erro usar um ser humano dessa maneira – explorando sua 

vulnerabilidade, tirando sua vida sem seu consentimento – mesmo que isso seja feito em 

benefício de outros?  

 A 1ª objeção diz que a moral de uma ação 

depende unicamente das consequências que ela 

acarreta; a coisa certa a ser feita é aquela que 

produzirá os melhores resultados, considerando-se 

todos os aspectos. A 2ª objeção diz que as 

consequências não são tudo com o que devemos nos 

preocupar, moralmente falando; devemos observar 

deveres e direitos por razões que não dependem das consequências sociais de nossos 

atos. A moral é uma questão de avaliar vidas quantitativamente e pesar custos e 

benefícios? Ou certos deveres morais e direitos humanos são tão fundamentais que estão 

acima de cálculos dessa natureza? Se você pensa que uma atitude é mais moral por 

causa da primeira objeção, então, considere-se um utilitarista!  

 

 O filósofo inglês da moral e estudioso das leias 

Jeremy Bentham (1748-1832) fundou a doutrina 

utilitarista. Bentham acreditava que o mais elevado 

objetivo da moral é maximizar a felicidade, 

assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. A 

coisa certa a ser feita maximizará a utilidade, defendida 

por qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que 

evite a dor ou o sofrimento. A lógica de Bentham é que todos somos governados por 

sentimentos de dor e de prazer - são esses sentimentos que nos repelem ou nos 

A moral é uma questão de 

avaliar vidas quantitativamente 

e pesar custos e benefícios? Ou 

certos deveres morais e direitos 

humanos são tão fundamentais 

que estão acima de cálculos 

dessa natureza? 



aproximam de algo. Prazer e dor são nossos "mestres soberanos", por isso, o conceito de 

certo e errado deles advêm. É através desse princípio que a moral e as leis da cidade 

devem ser regidas. Afinal, a sociedade, para Bentham, é um “corpo fictício” formado 

pela soma dos indivíduos. Por isso, cidadãos e legisladores devem se perguntar: se 

somarmos todos os benefícios dessa diretriz e subtrairmos todos os custos, ela 

produzirá mais felicidade do que outra decisão? 

A filosofia utilitarista de Bantham pode ser 

refutada? 

Aparentemente, a filosofia utilitarista parece 

ser simples e eficaz. Afinal, poucas pessoas 

rejeitariam a ideia de gerar mais felicidade 

possível às pessoas, certo? No entanto, quando 

analisamos certos casos, é possível sentir 

algum desconforto, talvez um sentimento de 

que algo não está certo. Por exemplo, no caso 

dos marinheiros citado acima, parece esquisito 

achar correto o canibalismo, mesmo que tenha 

sido para maior felicidade dos envolvidos. 

Podemos afirmar que esse sentimento esquisito 

é porque parece cruel o que foi feito com o 

marinheiro que não tinha dependentes e estava 

em uma situação de vulnerabilidade, sem 

defesa e sem voz.  Com isso identificamos a 

primeira objeção à filosofia utilitarista: direitos 

individuais.  

1ª OBJEÇÃO: DIREITOS INDIVIDUAIS  

O utilitarismo é mais vulnerável porque, como 

muitos argumentam, ele não respeita os direitos 

individuais.  Ao considerar somente a soma das 

satisfações, pode ser muito cruel para o 

indivíduo isolado. Para o utilitarista, os 

indivíduos têm importância, mas apenas 

Arrebanhando mendigos - criação 

de um reformatório autofinanciável  

para abrigar mendigos. 

 

O fato de haver mendigos nas ruas 

reduz a felicidade das pessoas porque 

causa tristeza aos mais sensíveis e 

repugnância aos insensíveis. 

Bentham propôs a remoção dos 

mendigos para confiná-los em 

abrigos.  Uma vez confinados, os 

mendigos teriam que trabalhar para 

se manterem no abrigo.  Para o 

cidadão que levasse os mendigos ao 

abrigo, teria recompensa. Essa é uma 

proposta intrinsecamente utilitarista, 

pois apenas considera o cálculo de 

maior felicidade sobre o de menor 

sofrimento dos envolvidos.  O que 

você acha dessa proposta? Concorda 

com ela? Se não concorda, quais 

seriam as suas objeções? 

 



enquanto as preferências de cada um forem consideradas em conjunto com as de todos 

os demais. E, se for dessa forma, a lógica utilitarista sanciona a violação do que 

consideramos normas fundamentais da decência e do respeito no trato humano. 

Vejamos alguns exemplos:  

Jogando cristãos aos leões 

Durante o Império Romano, cristãos, assim 

como escravos que desobedeciam a seus 

senhores, eram jogados aos leões em 

coliseus como um grande espetáculo aos 

romanos. Milhares de pessoas assistiam a 

cena de um leão devorando uma pessoa aos 

berros.  Um utilitarista poderia dizer que tal 

ação é correta porque produz maior felicidade para as pessoas envolvidas. As milhares 

de pessoas no coliseu, que se divertiam diante do sádico espetáculo, eram em maior 

número do que os poucos cristãos e servos que eram comidos vivos. No entanto, 

sentimos que é errado com a pessoa que está sofrendo em questão. Ainda mais por um 

motivo que parece tão fútil quanto é o entretenimento. 

A tortura é justificável em alguma circunstância? 

Imagine a seguinte situação: existe um 

suspeito de terrorismo sendo interrogado por 

policiais. É possível que ele esteja por traz de 

um ataque terrorista nas próximas horas na 

cidade do Rio de Janeiro. O suspeito não sabe 

de nada durante o interrogatório, mas os 

policiais decidem torturá-lo para que, se for o 

acusado procurado, as informações sejam liberadas antes que uma tragédia possa 

ocorrer e matar milhares. Um utilitarista afirmaria que essa atitude é moralmente 

correta, pois, o que é uma pessoa sofrendo, mesmo que seja somente um suspeito, perto 

de milhares de pessoas que morrerão em instantes? Parece ainda injusto, certo? Afinal, é 

apenas um suspeito. Ele não está confirmado como terrorista. Agora, imaginemos se 

realmente ele fosse culpado. Parece ser mais fácil admitirmos que ele sofra e milhares 

vivam. Poderíamos dizer que algumas pessoas defendem a ideia de infligir dor não 



pesando os custos e benefícios, mas pelo sentimento de punição envolvida em pessoas 

más. Por exemplo, e se, a única forma de infligir dor e torturar o suspeito de terrorismo, 

fosse machucar sua filha inocente? Será que defenderíamos mesmo assim a tortura e 

ainda a acharíamos justificável? Afinal, o cálculo ainda seria mantido: uma pessoa 

sofrendo e milhares vivendo, a diferença é a inocência da pessoa envolvida.  

 No primeiro caso, percebemos claramente que matar pessoas para divertimentos 

de outras é errado. Mas, se adotarmos radicalmente a lógica utilitarista, seríamos 

obrigados a aceitar como uma boa atitude. No segundo caso, já não percebemos tão 

claramente assim que infligir dor em um suspeito de terrorismo, por exemplo, seria algo 

totalmente ruim. Mas, ainda assim podemos entender que seria errado, só não seria algo 

muito prejudicial. Em ambos os casos, percebemos que os indivíduos isolados em 

questão possuem direitos e uma dignidade humana que transcende a noção de utilidade. 

Se isso está correto, então o utilitarismo está errado.  

2ª OBJEÇÃO: PRAZER x VALOR  

A segunda objeção evidencia uma questão bem simples: 

será que a felicidade é o melhor critério que confere valor 

moral a uma ação?  A maioria das pessoas concorda que 

assistir a Os Simpsons é muito mais divertido e produz 

muito mais felicidade do que a leitura dos clássicos de 

Shakespeare. No entanto, sabemos de uma forma geral 

que a literatura shakespeariana parece ser mais valiosa e 

mais elevada do que Simpsons. Claro que podemos 

discordar nesse tópico, mas ainda assim, há no senso 

comum a ideia de que nem tudo que oferece prazer possui 

valor.  

 

Além de Jeremy Bentham (1748-1832), outro filósofo utilitarista da segunda geração é 

John Stuart Mill (1806-1873). 

 

 

 



Citação 1. "Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 

desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a 

felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros 

termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo 

qualquer ação, com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação 

de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo." 

(BENTHAM, 1974, p.10) 

 

Citação 2. "O princípio da utilidade reconhece esta sujeição e a coloca como 

fundamento desse sistema, cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade 

através da razão e da lei. Os sistemas que tentam questionar este princípio são meras 

palavras e não uma atitude razoável, capricho e não razão, obscuridade e não luz." 

(BENTHAM, 1974, p.9) 

 

Citação 3. "O princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo 

interesse está em jogo, como sendo a justa e adequada finalidade da ação humana, e até 

a única finalidade justa, adequada e universalmente desejável; da ação humana, digo, 

em qualquer situação ou estado de vida, sobretudo na condição de um funcionário ou 

grupo de funcionários que exercem os poderes de governo." (BENTHAM, 1974, p.9) 

 

Citação 4. "Mas não é nunca, então, de nenhuma outra consideração do que as de 

utilidade que nós derivamos as nossas noções de certo e errado? Eu não sei, não me 

importa. Se um sentimento moral pode ser originalmente concebido de alguma outra 

fonte que não uma visão da utilidade, é uma questão. Se examinando e refletindo sobre, 

puder, de fato, ser realmente perseguido e justificado em alguma outra base por uma 

pessoa refletindo consigo mesma, é outra. Se uma questão de direito pode ser justificada 

numa outra base, por uma pessoa dirigindo-se a uma comunidade, é uma terceira 

questão. As duas primeiras são questões de especulação; não importa, 

comparativamente falando, como elas não decididas. A última é uma questão de prática: 

a decisão sobre ela é de uma importância maior que qualquer outra possa ser." 

(BENTHAM, 1974, p.28) 

 

Citação 5. "A utilidade ou o princípio da maior felicidade como a fundação da moral 

sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade e 

2) Textos filosóficos dos principais autores sobre o tema 1h 



erradas conforme tendam a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade se entende 

prazer e ausência de dor; por infelicidade, dor e privação de prazer [...] o prazer e a 

imunidade à dor são as únicas coisas desejáveis como fins, e que todas as coisas 

desejáveis [...] são desejáveis quer pelo prazer inerente a elas mesmas, quer como meios 

para alcançar o prazer e evitar a dor." (MILL, 2000, p.187)  

 

Citação 6. "O Princípio da Maior Felicidade, [...] o fim último, com referência ao qual e 

por causa do qual todas as outras coisas são desejáveis (quer estejamos considerando 

nosso próprio bem ou o de outras pessoas), é uma existência isenta tanto quanto 

possível da dor, e tão rica quanto possível em deleites, seja do ponto de vista da 

quantidade como da qualidade. O teste de qualidade [...] é a preferência manifestada 

pelos que, em razão das oportunidades proporcionadas por sua experiência, em razão 

também de terem o hábito de tomar consciência de si e de praticar a introspecção, detêm 

os melhores meios de comparação. Sendo esta, de acordo com a opinião utilitarista, a 

finalidade da ação humana, é necessariamente também o padrão de moralidade. Assim, 

é possível definir a moralidade como as regras e preceitos da conduta humana, cuja 

observação permitiria que uma existência tal como a descrita fosse assegurada, na maior 

medida possível, a todos os homens; e não apenas a eles, mas também, na medida em 

que comporta a natureza das coisas, a todos os seres sencientes da criação." (MILL, 

2000, p.144-145) 

 

Citação 7. "O princípio da utilidade não significa que um certo prazer, tal como o da 

música, ou determinada ausência de dor, como, por exemplo, a saúde, devam ser 

considerados como meios para alcançar algo coletivo denominado felicidade, e ser 

desejados por essa razão. São desejados e desejáveis neles e por si mesmos; além de 

meios, são também uma parte do fim. De acordo com a doutrina utilitarista, a virtude 

não é naturalmente e originalmente parte do fim, mas pode vir a sê-lo; entre os que 

amam de modo desinteressado isso acontece, e é desejada e acalentada por eles, não 

como um meio para a felicidade, mas como parte de sua felicidade." (MILL, 2000, 

p.233) 

 

Citação 8. "Esse princípio é o de que a autoproteção constitui a única finalidade pela 

qual se garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na liberdade de 

ação de qualquer um. O único propósito de se exercer legitimamente o poder sobre 



qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar danos 

aos demais. Seu próprio bem, físico ou moral, não é garantia suficiente." (MILL, 2000, 

p.17) 

 

Citação 9. "É oportuno declarar que renuncio a qualquer vantagem que se pudesse obter 

da ideia de direito abstrato como independente da utilidade. Considero a utilidade como 

a solução última de todas as questões éticas, devendo-se emprega-la, porém, em seu 

sentido amplo, a saber, a utilidade fundamentada nos interesses permanentes do homem 

como um ser de progresso."(MILL, 2000, p.19) 

 

Citação 10. "Temos agora, então, uma resposta para o problema de saber que gênero de 

prova admite o princípio da utilidade. Se a opinião que acabei de apresentar for 

psicologicamente verdadeira, se a natureza humana estiver constituída de maneira a 

desejar só aquilo que é uma parte da felicidade ou um meio para a felicidade, não 

podemos ter e não exigimos qualquer outra prova de que estas são as únicas coisas 

desejáveis. Se isto for verdade, a felicidade é o único fim da ação humana, e a sua 

promoção o teste para julgar toda a conduta humana. Daqui segue-se necessariamente 

que ela tem de ser o critério da moralidade, pois uma parte está incluída no todo. 

(MILL, 2005, p.79)  

 

BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. 

Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo. Editora Abril. 1974. 

MILL. Stuart. A Liberdade/Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes. 2000. 

MILL. Stuart. Utilitarismo: Introdução, tradução e notas de Pedro Galvão. Porto. 

Porto Editora, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Filosofia e ética, com Márcia Tiburi 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9jsRUafEV9A 

 

2. Utilitarismo - Bentham e Stuart Mill 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fuq1j9SgSTo 

 

3. Utilitarismo 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qo-brX0FfNg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Além dos textos 30 min 

https://www.youtube.com/watch?v=9jsRUafEV9A
https://www.youtube.com/watch?v=Fuq1j9SgSTo
https://www.youtube.com/watch?v=Qo-brX0FfNg


Pedido Final Fúnebre: A Múmia Decapitada de Jeremy Bentham 

 

Clique no link: 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pedido-final-funebre-a-

mumia-decapitada-de-jeremy-bentham.phtml 

 

 

 

Panóptico de Bentham e a contemporaneidade 

 

Clique no link: 

http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/03/modelo-panoptico-prega-o-

poder-por-meio-da-vigilancia-total-do-homem.html 

 

 

4) Conexões (Filosofia e Cultura) 30 min 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pedido-final-funebre-a-mumia-decapitada-de-jeremy-bentham.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pedido-final-funebre-a-mumia-decapitada-de-jeremy-bentham.phtml
http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/03/modelo-panoptico-prega-o-poder-por-meio-da-vigilancia-total-do-homem.html
http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/03/modelo-panoptico-prega-o-poder-por-meio-da-vigilancia-total-do-homem.html


A lógica de Thanos e a filosofia do utilitarismo 

 

 

Clique no link: 

https://arteref.com/cinema/a-logica-de-thanus-e-a-filosofia-do-utilitarismo/ 

 

 

 

O poço: a moralidade diante da distopia 

 

 

 

Clique no link: 

https://www.campograndenews.com.br/colunistas/compartilhando-justica/o-poco-a-

moralidade-diante-da-distopia 
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https://www.campograndenews.com.br/colunistas/compartilhando-justica/o-poco-a-moralidade-diante-da-distopia
https://www.campograndenews.com.br/colunistas/compartilhando-justica/o-poco-a-moralidade-diante-da-distopia


1) (UNIOESTE 2017) Texto 1: “Por princípio 

da utilidade entende-se aquele princípio que 

aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a 

tendência que tem a aumentar ou a diminuir a 

felicidade da pessoa cujo interesse está em 

jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros 

termos, segundo a tendência de promover ou 

comprometer a referida felicidade. Digo 

qualquer ação, com o que tenciono dizer que 

isto vale não somente para qualquer ação de 

um indivíduo particular, mas também de 

qualquer ato ou medida de governo. [...] A 

comunidade constitui um corpo fictício, 

composto de pessoas individuais que se 

consideram como constituindo os seus 

membros. Qual é, nesse caso, o interesse da 

comunidade? A soma dos interesses dos 

diversos membros que integram a referida 

comunidade”. (BENTHAM, Jeremy. Uma 

introdução aos princípios da moral e da 

legislação. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 

10) 

 

Texto 2: “Para compreendermos o valor que 

Mill atribui à democracia, é necessário 

observar com mais atenção a sua concepção de 

sociedade e indivíduo [...]. O governo 

democrático é melhor porque nele 

encontramos as condições que favorecem o 

desenvolvimento das capacidades de cada 

cidadão”. (WEFFORT, F. (org.). Os clássicos 

da política 2. 3 ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 

197-98). 

 

Sobre o utilitarismo e o pensamento de 

Bentham e Stuart Mill, é INCORRETO 

afirmar. 

 

A) Para o utilitarismo clássico, o principal 

critério para a moralidade é o princípio da 

utilidade, que defende como morais as ações 

que promovem a felicidade e o bem-estar para 

o maior número de pessoas envolvidas. 

 

B) Para os utilitaristas Bentham e Stuart Mill, 

uma ação é considerada moralmente correta se 

promove a felicidade e o bem-estar para o 

indivíduo, não importando suas consequências 

em relação ao conjunto da sociedade. 

C) Utilitaristas como Bentham defendem que o 

papel do legislador é o de produzir leis que 

sejam do interesse dos indivíduos que 

constituem uma comunidade e que resultem na 

maior felicidade para o maior número deles. 

 

D) O pensamento de Stuart Mill propõe 

mudanças importantes à agenda política, na 

medida em que reconhece que a participação 

política não pode ser tomada como privilégio 

de poucos. O Estado deverá, portanto, adotar 

mecanismos que garantam a 

institucionalização da participação mais 

ampliada dos cidadãos. 

 

E) Enquanto Bentham defendia a democracia 

representativa como sendo uma forma de 

impedir que os governos imponham seus 

interesses aos do povo, Stuart Mill defende tal 

forma de governo como a melhor forma para 

se controlar os governantes e ao mesmo tempo 

aumentar a riqueza total da sociedade. 

 

2) (UNIOESTE 2011) “O utilitarismo é um 

tipo de teoria teleológica (de telos que, em 

grego, significa “fim”) ou consequencialista 

porque sustenta que a qualidade de um 

ato/regra de ação é função das consequências 

produzidas pelo ato/regra em questão. O 

utilitarismo de atos estatui que uma ação é 

correta se sua realização dá origem a estados 

de coisas pelo menos tão bons quanto aqueles 

que teriam resultados de cursos alternativos de 

ação. O utilitarismo de regras ensina que são 

corretas as ações que se conformam a regras 

de cuja observância geral resulta um estado de 

coisas pelo menos tão bom quanto o resultante 

de regras alternativas. (...) Para o 

consequencialismo, o bem é logicamente 

anterior ao correto, no sentido de que nenhum 

critério de correção pode ser estabelecido antes 

que uma concepção de bem tenha sido 

delineada. (...) Para o utilitarismo, o bem é a 

utilidade ...” 

M. C. M. de Carvalho. 

 

Com base no texto, seguem as seguintes 

afirmativas: 

5) Questões 30 min 



I. Na concepção moral utilitarista, é 

necessário, nos juízos morais, levar em 

consideração as 

consequências resultantes das ações 

praticadas. 

II. Para o utilitarismo de regras, são 

consideradas boas as ações conforme a regras 

cuja 

observância resulta num estado de coisas tão 

bom, ou melhor, do que o estado de coisas 

resultante de regras alternativas. 

III. Na concepção ética utilitarista, o princípio 

fundamental é o princípio da utilidade. 

IV. Na concepção ética utilitarista, nenhum 

critério de correção no agir moral pode ser 

estabelecido 

com base numa determinada concepção de 

bem. 

V. Há, em termos morais, apenas, uma única 

concepção utilitarista, por esta ser uma 

concepção 

moral deontológica. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas I e IV estão corretas. 

B) Apenas II e IV estão corretas. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas. 

E) Nenhuma alternativa está correta 

 

3) (UNESP 2014/2) Tradição de pensamento 

ético fundada pelos ingleses Jeremy Bhentam 

e John Stuart Mill, o utilitarismo almeja muito 

simplesmente o bem comum, procurando 

eficiência: servirá aos propósitos morais a 

decisão que diminuir o sofrimento ou 

aumentar a felicidade geral da sociedade. No 

caso da situação dos povos nativos brasileiros, 

já se destinou às reservas indígenas uma 

extensão de terra equivalente a 13% do 

território nacional, quase o dobro do espaço 

destinado à agricultura, de 7%. Mas a 

mortalidade infantil entre a população 

indígena é o dobro da média nacional e, em 

algumas etnias, 90% dos integrantes dependem 

de cestas básicas para sobreviver. Este é um 

ponto em que o cômputo utilitarista de 

prejuízos e benefícios viria a calhar: a 

felicidade dos índios não é proporcional à 

extensão de terra que lhes é dado ocupar. 

(Veja, 25.10.2013. Adaptado.) 

A aplicação sugerida da ética utilitarista 

para a população indígena brasileira é 

baseada em: 

A) uma ética de fundamentos universalistas 

que deprecia fatores conjunturais e históricos. 

B) critérios pragmáticos fundamentados em 

uma relação entre custos e benefícios. 

C) princípios de natureza teológica que 

reconhecem o direito inalienável do respeito à 

vida humana. 

D) uma análise dialética das condições 

econômicas geradoras de desigualdades 

sociais. 

E) critérios antropológicos que enfatizam o 

respeito absoluto às diferenças de natureza 

étnica. 

4) (OAB) O filósofo inglês Jeremy Bentham, 

em seu livro Uma introdução aos princípios da 

moral e da legislação, defendeu o princípio da 

utilidade como fundamento para a Moral e 

para o Direito. Para esse autor, o princípio da 

utilidade é aquele que: 

A) estabelece que a moral e a lei devem ser 

obedecidas porque são úteis à coexistência 

humana na vida em sociedade. 

B) aprova ou desaprova qualquer ação, 

segundo a tendência que tem a aumentar ou 

diminuir a felicidade das pessoas cujos 

interesses estão em jogo. 

C) demonstra que o direito natural é superior 

ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, 

revelou-se mais útil à tarefa de regular a 

convivência humana. 



D) afirma que a liberdade humana é o bem 

maior a ser protegido tanto pela moral quanto 

pelo direito, pois são a liberdade de 

pensamento e a ação que permitem às pessoas 

tornarem algo útil. 

 

5) Sobre a ética utilitarista, marque a 

alternativa CORRETA. 

A) O utilitarismo é uma ética conceitualmente 

voltada para o egocentrismo, uma vez que 

toma como critério definidor do agir moral 

aquilo que resulta ser o mais útil para o 

indivíduo dentre os cursos de ação possíveis. 

B) Segundo o utilitarismo, o conteúdo do agir 

correto se define pela maior quantidade de 

prazer ou utilidade para o indivíduo produzido 

pelo curso de ação indicado. 

C) A ética utilitarista é uma ética do tipo 

deontológico, uma vez que não raciocina com 

a ideia de um fim último para o agir humano. 

D) A ética utilitarista opera da perspectiva de 

um agir com consequências coletivas, ou seja, 

o valor moral da ação se define pela maior 

quantidade de bem-estar ou utilidade para o 

maior número de pessoas dentre os cursos de 

ação possíveis. 

E) A ética utilitarista se reduz, ao final, a um 

hedonismo individual, uma vez que opera com 

o conceito central de prazer em sua estrutura 

teórica. 

 

6) Nem sempre há consenso em uma 

sociedade plural, diversificada, sobre se uma 

ação é certa ou errada, moral ou imoral. Um 

bom exemplo disso é o caso do aborto. Tirar a 

vida de um feto com menos de 3 meses de 

idade, num caso em que a gravidez ocorreu 

por descuido, é visto por algumas pessoas 

como uma ação imoral, mas ao mesmo tempo 

outras pessoas pensam que se trata de uma 

ação moral. Mas, afinal, o aborto, nesse caso, é 

moral ou imoral? Diante dessa questão, o que 

diria um utilitarista? 

A) Que o aborto é uma ação moral, porque a 

mulher é dona de seu próprio corpo e pode 

fazer o que desejar com ele. 

B) Que existe apenas uma resposta correta 

para a questão e é necessário apenas, para 

descobrir essa resposta, calcular o quanto de 

prazer ou sofrimento cada uma das 

possibilidades de ação irá provocar. 

C) Que ambas as respostas estão corretas, 

dependendo da perspectiva da pessoa. 

D) Que o aborto é uma ação imoral porque 

está tirando a vida de uma pessoa em formação 

e tirar uma vida humana é incorreto. 

E) Que a resposta depende da cultura. Em 

algumas sociedades isso pode ser correto, mas 

em outras não. 

 

7) Diferente de uma ética baseada no dever, 

como a kantiana, o utilitarismo é 

consequencialista. 

Quanto ao conceito de consequencialismo, é 

correto afirmar que: 

A) pressupõe a ideia de que as consequências e 

as intenções do agente são importantes para 

avaliar o valor de sua ação. 

B) se uma pessoa mentir para alguém, essa 

sempre será uma ação errada, independente de 

suas consequências. 

C) se uma pessoa tinha uma boa intenção ao 

realizar uma ação, mas acabou dando errado, 

sua ação ainda assim está correta. 

D) implica a ideia de que apenas as 

consequências de uma ação são relevantes para 

avaliar seu valor moral. 

8) Na contramão das previsões que 

anunciaram a morte da filosofia moral 

utilitarista, essa doutrina continua sendo um 

tema privilegiado no campo de estudos sobre a 

Ética. A que se deve atribuir a vitalidade atual 

dos estudos sobre o Utilitarismo? 

a) É possível afirmar que, se o Utilitarismo 

continua fecundando a reflexão ética em 

nossos dias, é porque, à luz dessa doutrina, os 



direitos têm prioridade sobre o bem. Por isso, 

na "era dos direitos", para falar com Norberto 

Bobbio, é compreensível que as éticas dos 

direitos busquem inspiração no Utilitarismo. 

b) Os utilitaristas chegaram a um consenso na 

interpretação do conceito de utilidade. Um 

conceito que privilegia o interesse individual 

em detrimento do interesse geral e que leva a 

sério a pessoa humana. 

c) Não se pode ignorar que justiça e equidade 

estão suficientemente asseguradas na teoria 

utilitarista. Daí a importância que essa teoria 

adquire no cenário atual. O Utilitarismo não 

admite que minorias sejam oprimidas e 

direitos humanos violados. 

d) Qualquer sistema ético deve promover o 

bem-estar e preocupar-se com a minimização 

do sofrimento. Daí a pertinência do 

Utilitarismo, uma doutrina sensível às 

preocupações distributivas, que não opõe 

princípio de utilidade e princípio de equidade. 

e) O Utilitarismo é um modelo ético desafiante 

que nos leva a pensar sobre importantes 

questões da ética normativa, da metaética e da 

teoria da ação. A doutrina tem o mérito de 

considerar e ao mesmo tempo avaliar a 

importância das consequências da ação 

humana, como também de colocar em 

primeiro plano a satisfação das necessidades e 

dos interesses humanos da maioria. 

 

9) (UECE) A teoria utilitarista, a teoria 

kantiana, a teoria contratualista e a teoria 

relativista são teorias referentes à formação 

dos preceitos éticos. Pode-se afirmar que: 

A) a teoria utilitarista propõe que o conceito 

ético seja extraído do fato de que cada um 

deve se comportar de acordo com os princípios 

universais 

B) a teroria utilitarista é a teoria ética 

conseqüêncialista, segundo a qual a obrigação 

moral é promover imparcialmente o bem estar 

C) a teoria utilitarista tem como pressuposto 

que o ser humano assumiu a obrigação de se 

comportar de acordo com as regras morais. 

D) a teoria utilitarista reconhece que os fatos 

morais são relativos a sociedades particulares. 

Assim sendo, o que é ético para alguns pode 

não o ser para outros. 

 

10) (ENEM 2017) A moralidade, Bentham 

exortava, não é uma questão de agradar a 

Deus, muito menos de fidelidade a regras 

abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a 

maior quantidade de felicidade possível neste 

mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos 

portanto, perguntar qual curso de conduta 

promoveria a maior quantidade de felicidade 

para todos aqueles que serão afetados. 

RACHELS, J. Os elementos da filosofia moral 

Barueri-SP, Manole, 2005 

Os parâmetros da ação indicados no texto 

estão em conformidade com uma 

A) fundamentação científica de viés 

positivista. 

B) convenção social de orientação normativa 

C) transgressão Comportamental religiosa 

D) racionalidade de caráter pragmático. 

E) inclinação de natureza passional 

  

 

 

 

 

 

Sugestão para comprovação da atividade: abra um novo documento do Word ou Bloco de 

Notas com o nome da disciplina de "Atividade 01 - Ética: utilitarismo". Coloque seu nome 

completo no cabeçalho. Logo após, coloque a data e abaixo as alternativas escolhidas para cada 

questão acima.  

Gabarito: colocarei na atividade da semana que vem. 

 



Tabela de atividades 

Atividade realizada Tempo estipulado 

Introdução ao tema (leitura de texto simples) 30 min 

Textos filosóficos dos principais autores 

sobre o tema 

1h 

Além dos textos (Vídeos) 30 min 

Conexões (Filosofia e Cultura) 30 min 

Questões 30 min 

 


