
O problema do critério da 
moralidade

A ética utilitarista de Stuart Mil



Problema da Fundamentação da Moral
PROBLEMA: Qual é o fundamento da moral?

● Perguntar pelo fundamento da moral é procurar saber duas coisas:

● 1 - Qual é o bem último? Ou seja, que coisa valorizamos por si mesma?

● 2 - O que faz uma ação ser correta? Ou seja, qual é o critério da ação correta?

● Os problemas (1) e (2) estão relacionados. Isto porque é natural pensar que as ações
corretas promovem o bem, e as incorretas promovem o mal.
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A resposta utilitarista

● Ética Utilitarista de Mill

● Qual é o bem último? A felicidade

● Qual é o critério da ação correta? As consequências
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Introdução

● A teoria utilitarista foi explicitamente desenvolvida a partir do século XVIII 
por Jeremy Bentham.

● Mas foi no século XIX que John Stuart Mill lhe deu nova vida, sendo hoje 
uma das teorias éticas mais estudadas.

● A tese principal defendida pelo utilitarismo é o Princípio da Maior 
Felicidade.
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Princípio da maior felicidade

Texto 1. “A doutrina que aceita como fundamento da moral a
utilidade, ou princípio da maior felicidade, defende que as ações
são corretas na medida em que tendem a promover a
felicidade, e incorretas na medida em que tendem a gerar o
contrário da felicidade. Por felicidade entendemos o prazer, e a
ausência de dor; por infelicidade, a dor, e a privação de prazer”.

Stuart Mill, Utilitarismo, Gradiva, pp. 50-51

. O que podemos sublinhar nesta passagem?
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade

● Uma ação é moralmente correta se, e só se, tendo em conta as 
alternativas, for aquela que resulta numa maior felicidade geral. 
Caso contrário, a ação é moralmente errada.

● As ideias principais do PMF são as seguintes:

1 - Um ato ser certo ou errado depende de um único fator: a sua 
contribuição para a felicidade. (Consequencialismo)

2 - Conceito de felicidade: prazer. (Hedonismo)

3 – Ninguém é superior a ninguém. (Imparcialidade)
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade

● 1- Consequencialismo – estabelece que só as consequencias da 
ação contam para avaliar se esta é moralmente correta. O que 
importa é o que dela resulta. 

● Atos como mentir, roubar ou matar serão avaliados como 
moralmente corretos ou não em função do que deles resulta.

● As ações são avaliadas, não em si, mas através de uma avaliação 
prospetiva: vendo ou prevendo o depois.
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade

● Cabe-nos perguntar:

● 1 - O que é que da ação tem de resultar ou que 
consequências dela devem derivar para ela poder ser 
avaliada como uma ação ?

● A resposta é: a quantidade de felicidade criada.

isto leva-nos ao próximo ponto – hedonismo.
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade

● 2 – hedonismo – teoria que remonta à Grécia antiga (Epicuro), 
que considera o prazer é o bem supremo do ser humano  

● A felicidade está na busca do prazer e na fuga à dor.

● O utilitarismo defende que só a felicidade conta como critério 
para avaliar a correção moral da ação.

● Para determinar o que devemos fazer, é escolher o que 
promoverá a maior felicidade possível. 
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade
● Cabe-nos perguntar:

● Devemos promover a felicidade de quem?

● A nossa própria felicidade ou a de todos os afetados pela 
nossa ação, inclusive nós próprios? 

● A resposta é: a felicidade de todos os envolvidos pela nossa 
ação, nós próprios inclusive.

● Isto leva-nos aos ponto seguinte imparcialidade
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Ideias principais do Princípio da maior felicidade

● 3 – imparcialidade – de acordo com o utilitarismo, ninguém é
superior a ninguém, todos contamos da mesma maneira.

● A quantidade de felicidade criada será aferida tendo em conta 
todos os afetados pela nossa ação.

● À máxima felicidade possível corresponderá o maior bem para o 
maior número. Se for isto que procuramos promover quando 
agimos, então a nossa ação será moralmente correta.

11



Felicidade

● Quanta felicidade?  A máxima 

felicidade possível.
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A máxima felicidade de quem?

Não apenas de nós próprios mas, 

imparcialmente, de todos os afetados

pela nossa ação



Recapitulando 

● O utilitarismo defende o Princípio da Maior Felicidade 

● De acordo com o PMF, uma ação é correta quando produz a 
maior felicidade para o maior número. Ou seja, quando maximiza 
imparcialmente o bem.

● Aquilo que importa promover não é a felicidade do próprio agente 
(egoísmo ético), mas a felicidade geral ou bem-estar agregado 
(sendo indiferente a forma como o bem-estar está distribuído).
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Recapitulando 

● A melhor escolha será aquela que, de um ponto de vista imparcial, 
promove a maior felicidade geral. Ou seja, aquela que mais 
felicidade trouxer a um maior número de agentes morais.

● Na avaliação de um ato, o que interessa são as melhores 
consequências (o que resultará desse ato); sendo irrelevante o 
motivo ou intenção do agente (a razão pela qual queremos fazer 
algo).
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Recapitulando 

● Assim, o utilitarista defende uma perspetiva
consequencialista – são as consequências de um ato que 
determinam se este é certo ou errado.

● • Por isso, também não há regras morais absolutas ou 
invioláveis.
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Exercícios 

● De um milionário prestes a morrer recebo um cheque de 500 mil euros. 
Comprometo-me a cumprir a sua última vontade: entregar essa quantia 
ao presidente do seu clube de futebol preferido. Contudo, a caminho do 
estádio, uma campanha contra a fome no mundo chama a minha atenção. 
Surge um conflito: devo ser fiel à minha promessa ao moribundo ou 
contribuir para salvar milhares de vítimas de fome?

● 1 - Seguindo a ética utilitarista, qual seria a ação correta? Porquê?

● 2 - Concordas com essa ação utilitarista? Justifica.
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Exercícios 
● Imagina que és um bombeiro e estás prestes a efetuar um salvamento. 

Uma casa está a arder e as pessoas não conseguem sair de lá. Numa parte 
da casa (área A) está apenas uma pessoa e na outra parte oposta da casa 
(área B) estão quatro pessoas. Tu só tens tempo de ir a uma das partes da 
casa. O que deves fazer?

● 1 - Seguindo a ética utilitarista, qual seria a ação correta? Porquê?

● 2 - Concordas com essa ação utilitarista? Justifica.

● 3 -E se na área A estiver um teu amigo e na área B estiverem quatro 
estranhos?
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Hierarquização dos prazeres

● A felicidade ou bem-estar de um indivíduo consiste 
unicamente no prazer e na ausência de dor ou sofrimento. 
Assim, a felicidade consiste apenas em experiências 
aprazíveis (e a ausência de experiências dolorosas).
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Hedonismo 
● Nem todos os prazeres têm o mesmo valor: alguns são melhores que 

outros.

● Mas porquê? Duas teorias que respondem a essa questão:

● Hedonismo quantitativo

● O valor intrínseco de um prazer depende apenas da sua duração e 
intensidade.

● Hedonismo qualitativo

● O valor intrínseco de um prazer depende sobretudo da sua qualidade
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hedonismo quantitativo

● Bentham (fundador da ética utilitarista) defendia que os prazeres poderiam 
ser quantitativamente melhores atendendo à sua intensidade e duração.

● Todos prazeres (e dores) são comensuráveis, ou seja, podemos fazer um 
cálculo da felicidade:

● A melhor vida é aquela que, depois de considerados todos os prazeres e 
dores que a constituem, apresenta o saldo mais positivo.

20



Hedonismo quantitativo   

● Será Será plausível o hedonismo quantitativo?

● Para Mill a avaliação dos prazeres não depende apenas da 
quantidade mas também da qualidade.         
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Hedonismo qualitativo 

● “Seria absurdo que a avaliação dos prazeres dependesse apenas da
quantidade, dado que ao avaliar todas as outras coisas consideramos a
qualidade a par da quantidade. (. . . ) É um facto inquestionável que aqueles
que estão igualmente familiarizados com [dois prazeres], e são igualmente
capazes de os apreciar e gozar, dão uma acentuada preferência ao modo
de vida no qual se faz uso das faculdades superiores. Poucas criaturas
humanas consentiriam em ser transformadas em qualquer um dos animais
inferiores, a troco da máxima quantidade dos prazeres de um animal”.

Stuart Mill, Utilitarismo, Gradiva, pp. 52-53.
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Hedonismo qualitativo

● Hedonismo qualitativo:

● Mill defende que alguns tipos de prazeres são 
qualitativamente superiores a outros. Ou seja, há prazeres 
intrinsecamente melhores do que outros.

● Prazeres superiores e prazeres inferiores
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Prazeres inferiores e prazeres superiores

Prazeres inferiores

● Ligados ao corpo – sensíveis ou corpóreos. 

● Dizem respeito à satisfação das necessidades primárias 
(comer, dormir, etc.)

● Sendo inferiores não permitem a plena satisfação do ser 
humano.
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Prazeres inferiores e prazeres superiores

● Prazeres superiores

● Ligados ao espírito - prazeres intelectuais e emocionais,

● Referem-se à satisfação de necessidades mentais/espirituais 
(como a fruição da beleza, do conhecimento, da amizade e 
do amor, respeito interpessoal etc.).
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Prazeres superiores e prazeres inferiores

● Como podemos saber que os prazeres intelectuais são superiores 
aos corporais?

● Mill argumenta que um juiz competente, o qual tem experiência 
dos dois tipos de prazeres (intelectuais e corporais), não trocaria a 
oportunidade de fruir dos prazeres superiores por nenhuma 
quantidade de prazeres inferiores.
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Prazeres superiores

● Por exemplo, ainda que os prazeres de um porco fossem 
mais intensos e duradouros do que os de um ser humano, 
os de um ser humano seriam preferíveis aos de um porco, 
pois o porco apenas pode ter prazeres inferiores.
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Exercício 

● Considere-se duas vidas possíveis: 

(1) a vida de uma ostra, que contém apenas prazer físico 
ténue, mas que se estenderá por um milhão de anos;

(2) a vida feliz de um artista ou cientista, que terá a duração 
normal da vida humana.
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Exercícios 

● 1- Segundo o hedonismo quantitativo, que vida será
melhor? Porquê?

● 2 - Segundo o hedonismo qualitativo, que vida será
melhor? Porquê?

● 3 - Que vida será melhor? Porquê?

29



Críticas à ética utilitarista

● 1 - Demasiado permissiva – justifica o sacrifício de um 
inocente em nome do bem estar da maioria.

● 2 – Demasiado exigente – exige demasiado de nós. Os 
nossos projetos deverão ser sacrificados para ajudar os 
mais necessitados.

● 3 – É, por vezes difícil quantificar a felicidade.
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É demasiado permissiva

● A Sara é uma cirurgiã especializada na realização de transplantes. 
No hospital em que trabalha enfrenta uma terrível escassez de 
órgãos – cinco dos seus pacientes estão prestes a morrer devido a 
essa escassez. Onde poderá ela encontrar os órgãos necessários 
para salvá-los? O Jorge está no hospital a recuperar de uma 
operação. A Sara sabe que o Jorge é uma pessoa solitária –
ninguém vai sentir a sua falta. Tem então a ideia de matar o Jorge 
e usar os seus órgãos para realizar os transplantes, sem os quais 
os seus pacientes morrerão.
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É demasiado permissiva

● Consideramos a ideia da Sara abominável. Mas de acordo com o 
utilitarismo, nada há de errado em matar o Jorge (pois, permitiria 
salvar cinco pessoas que de outro modo morrerão).

● Esta ação traz infelicidade e há outras formas de resolver a 
situação. 

● Não devemos sacrificar a vida de um inocente para salvar outras.
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É demasiado exigente

● Imagina que tens 50 euros no banco e que estás a decidir como 
hás-de gastá-los. Como gostas muito de música, tencionas gastar 
esse dinheiro num bilhete para um concerto. Mas, como tu és um 
utilitarista, o que deves fazer:

● gastar esse dinheiro no bilhete ou doá-lo a instituições de 
caridade para ajudar a combater a fome? Qual é a ação que 
maximiza o bem e contribui para o bem-estar geral?
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É demasiado exigente 

● Um utilitarista diria que gastar esse dinheiro no bilhete para 
o concerto provavelmente não gerará um estado de coisas 
tão bom como dar esse dinheiro a instituições de caridade; 
logo, deve-se doar este dinheiro a uma instituição de 
caridade.
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É demasiado exigente

● Se o utilitarismo fosse verdadeiro, então teríamos o dever 
de dedicar a nossa vida a gerar o melhor estado de coisas 
possível, e não teríamos muita oportunidade para tentar 
desenvolver os nossos projetos pessoais (como ir ao 
concerto, fazer um curso, comprar livros, etc. . . ).
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É demasiado exigente

● • Assim, se seguirmos o utilitarismo, parece que teremos que 
redefinir radicalmente a nossa vida, prescindindo de quase tudo o 
que apreciamos para benefício dos outros.

● • Teremos de sacrificar o nosso bem-estar até àquele ponto em 
que sacrificá-lo ainda mais não resultaria numa maior felicidade 
geral. Muitas vezes os fins não justificam os meios 

● Existem certas formas de maximizar o bem que não são e

● eticamente permissíveis.
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Dificuldade em quantificar a felicidade 

● Segundo o utilitarismo dos atos temos de realizar o cálculo 
das consequências favoráveis e desfavoráveis de uma ação.

● Torna-se muito difícil o cálculo das consequências. 
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Dificuldade em quantificar a felicidade 

● Pressupõe que todos os prazeres e dores, de variáveis tipos e 
sentidos de diferentes formas por diversas pessoas, podem ser 
reduzidos a alguma escala puramente numérica. Mas isso é
implausível.

● O cálculo também pressupõe que podemos saber quais são as 
consequências prováveis das ações. Porém, não parece que se 
consiga prever com plausibilidade as consequências a longo 
prazo.
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