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Utilitarismo, Hegel, Marx e 
Kierkegaard



UTILITARISMO:
“Maior bem para o maior número de pessoas”
Parece ser contraintuitivo, como por exemplo, a
história do Bob.
1. Jeremy Bentham:
a) Princípio da Utilidade Quantitativo, ou seja,
beneficiar a maioria.
b) Consequencialismo, ou seja, calcular as
consequências da decisão específica para a
população.
c) Trabalhar com o medo da população (Panóptico)
d) Estado deve providenciar a educação, a saúde e a
segurança para a população (não deixar
desamparado)



UTILITARISMO:
“Maior bem para o maior número de pessoas”

2. John Stuart Mill:
a) Princípio da Utilidade Qualitativa, ou seja, buscar

os melhores prazeres e para isso era necessário
um juiz.

b) Princípio da Liberdade para com a verdade e
para com a falsidade.

c) Não devemos ser paternalistas, mas desenvolver
a autonomia das pessoas



Hegel:
O Imperativo Categórico de Kant é um formalismo
vazio. “Tirar leite de um bode com uma peneira em
baixo”. Kant não levou em conta as mudanças sociais e
culturais da ética. Kant parou na moralidade subjetiva e
se esqueceu do Estado.



Hegel:
Espírito Objetivo:
a) Direito Abstrato –Posse (imediato - uso) – Propriedade
(reconhecida por outras vontades - troca) – Contrato (relação e
pode ter injustiça). Direito Abstrato é insuficiente: dano (não há
intenção), fraude (há intenção e usa a forma da lei) e crime (há
intenção e não respeita a lei).
b) Moralidade subjetiva (intenção do agente) - Somos
responsáveis (subjetiva) pelo saber e pelo querer., mas nessa
etapa não existem instituições capazes de mediação. Seguimos
normas morais, tipo “eu não devo colar”, “eu devo respeitar as
pessoas”.
c) Moralidade Objetiva ou eticidade – Formada pela Família
(Casamento não é contrato, mas consentimento (ético) formado
pelo amor); pela Sociedade Civil (economia, pois nem todos
conseguem produzir tudo e justiça ou as leis conhecidas e
promulgadas); e pelo Estado (constituição, organização e espírito
cultural do povo, opinião pública, queixas da população).



a) Moralidade Objetiva ou eticidade - Família
(membro). Casamento não é contrato, mas
consentimento (ético) – transitório
(dissolução). Sociedade Civil – economia
(necessidades e carências, pois nem todos
conseguem produzir tudo) e justiça (leis
conhecidas e promulgadas). Estado
(constituição, organização e espírito
cultural do povo, opinião pública, queixas
da população e dificuldades do governo,
guerra, ir para guerra pela autodefesa, e
história universal, realização da liberdade)



Marx: Tudo ao nosso redor é mercadoria. Olhe para o
seu café da manhã. As nossas relações pessoas sofrem
a mediação da mercadoria: eu não conheço quem
produz o café. A mercadoria esconde o trabalhador ou
os trabalhadores, escode as opressões.
Moralidade e a Ética são históricas e sociais
Moralidade e a Ética formam as camadas de
supraestrutura, influenciadas pelas infraestruturas
(modos de produção, trabalho, meios de produção).
Ou seja, quando uma sociedade muda a forma como
se relaciona com o trabalho, com as condições de
relação empregado-trabalhador, a ética da sociedade
também muda.
“Não é a consciência do homem que determina o ser,
mas o seu ser social que determina a consciência.”



KIERKEGAARD:
a) Cristianismo não é cristidade.
b) Não é possível sistematizar a existência.
Existir é o aqui e o agora. A existência não é
matemática, não é conceitual. A existência é
existir no momento agora.
c) “O Salto” surge em momentos de crise.
d) Três estádios humanos: Estético (aproveitar a
vida e o momento sem pensar no futuro), Ético
(quer andar certinho e controlar a vida dos
outros), Religioso (se entrega à fé e ao
Absoluto).


