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UTILITARISMO E FOUCAULT 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01. Leia o texto abaixo. 
 

Essas três variáveis do utilitarismo são passíveis de críticas. A primeira delas é o caráter finalista 
que elas acarretam. Isto é, uma teoria ética que se sustenta não por postulados, a priori, mas antes 
pela única premissa que a correção da ação somente se justifica em função do bem a que se visa ou 
mesmo da finalidade da ação. 

 

MORAES, Diego. Filosofia: ensino médio 2º ano. Goiânia: Elabore, 2019, p. 59. 
 
Explique a crítica ao utilitarismo citada acima, com base na ideia de consequencialismo. 

 
02. Os filósofos têm procurado resolver dilemas morais recorrendo a princípios gerais que permitiriam ao 

agente encontrar a decisão correta para toda e qualquer moral. Na filosofia moderna foram 
apresentados dois princípios dessa natureza, que podem ser formulados do seguinte modo: 
I. Princípio do Imperativo Categórico: Age de modo que a máxima de tua ação possa ao mesmo 

tempo se converter em lei universal 
II. Princípio da Maior Felicidade: Dentre todas as ações possíveis, escolha aquela que produzirá uma 

quantidade maior de felicidade para os afetados pela ação. 
 

Imagine a seguinte situação: 
 

Um trem desgovernado vai atingir cinco pessoas que trabalham desprevenidas sobre os trilhos. 
Alguém observando a situação tem a chance de evitar a tragédia, bastando para isso que ele acione 
uma alavanca que está ao seu alcance e que desviará o trem para outra linha. Contudo, ao ser desviado 
de sua trajetória, o trem atingirá fatalmente uma pessoa que se encontra na outra linha. O observador 
em deve tomar uma decisão que altera significativamente o destino das pessoas envolvidas na 
situação. 
 
Essa situação é típica de um dilema moral, pois qualquer que seja a nossa decisão, ela terá implicações 
que preferiríamos evitar. Considerando os princípios morais I e II acima, responda: 
a) Se o observador em fosse um adepto do Princípio I, ele deveria ou não alterar a trajetória do trem? 

Como ele justificaria a sua decisão? 
b) Se o observador em fosse um adepto do Princípio II, ele deveria ou não alterar a trajetória do 

trem? Como ele justificaria a sua decisão? 
 
03. Leia o fragmento abaixo. 
 

“O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar 
hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o 
exame.” 

Fonte: Foucault, Vigiar e punir, p. 143. 
 

De acordo com a citação acima e com a teoria de Michel Foucault, explique a crítica que o mesmo faz 
ao panoptismo. 

 
04. Explique como se dá o processo de “coerção espontânea” na teoria de Michel Foucault. 


