UTILITARISMO
O QUE É?
O utilitarismo é uma doutrina ética defendida principalmente
por Jeremy Bentham e John Stuart Mill que afirma que as
ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más
quando tendem a promover o oposto da felicidade.
Filosoficamente, pode-se resumir a doutrina utilitarista pela
frase: Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade
de bem-estar (Princípio do bem-estar máximo).
Trata-se então de uma moral eudaimonista, mas que, ao
contrário do egoísmo, insiste no fato de que devemos
considerar o bem-estar de todos e não o de uma única
pessoa.

UTILITARISMO
O QUE É?
Antes de quaisquer outros, foram Jeremy Bentham (1748-1832)
e John Stuart Mill (1806-1873) que sistematizaram o princípio
da
utilidade
e
conseguiram
aplicá-lo
a
questões
concretas: sistema político, legislação, justiça, política
econômica, liberdade sexual, emancipação feminina, etc.
Em Economia, o utilitarismo pode ser entendido como um
princípio
ético
no
qual
o
que
determina
se
uma decisão ou ação é correta, é o benefício intrínseco
exercido à coletividade, ou seja, quanto maior o benefício,
tanto melhor a decisão ou ação será.

UTILITARISMO
PRINCÍPIO DA UTILIDADE
Bentham expõe o conceito central da utilidade
no primeiro capítulo do livro “Introdução aos
princípios da moral e legislação”, da seguinte
forma:

“Por princípio da utilidade, entendemos o princípio
segundo o qual toda a ação, qualquer que seja, deve
ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência
de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes
afetadas pela ação. (...) Designamos por utilidade a
tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o
bem, a beleza, a felicidade, as vantagens, etc. O
conceito de utilidade não deve ser reduzido ao sentido
corrente de modo de vida com um fim imediato."

UTILITARISMO
CARACTERÍSTICAS GERAIS
O utilitarismo rejeita o egoísmo, opondo-se a que o indivíduo
deva perseguir os seus próprios interesses, mesmo às custas
dos outros, e se opõe também a qualquer teoria ética que
considere ações ou tipos de atos como certos ou errados
independentemente das consequências que eles possam ter.
O utilitarismo assim difere radicalmente das teorias éticas que
fazem o caráter de bom ou mal de uma ação depender do
motivo do agente porque, de acordo com o utilitarismo, é
possível que uma coisa boa venha a resultar de uma má
motivação no indivíduo.

UTILITARISMO
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
1. PRINCÍPIO DE BEM-ESTAR
O “bem” é definido como sendo o bem-estar. Diz-se que o objetivo pesquisado em toda
ação moral se constitui pelo bem-estar (físico, moral, intelectual).
2. CONSEQUÊNCIALISMO
As consequências de uma ação são a única base permanente para julgar a moralidade
desta ação. O utilitarismo não se interessa desta forma pelos agentes morais, mas pelas
ações – as qualidades morais do agente não interferem no “cálculo” da moralidade de
uma ação, sendo então indiferente se o agente é generoso, interessado ou sádico, pois
são as consequências do ato que são morais.
Há uma dissociação entre a causa (o agente) e as consequências do ato. Assim, para o
utilitarismo, dentro de circunstâncias diferentes um mesmo ato pode ser moral ou imoral,
dependendo se suas consequências são boas ou más.

UTILITARISMO
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
3. PRINCÍPIO DE AGREGAÇÃO
O que é levado em conta no cálculo é o saldo líquido (de bem-estar, numa
ocorrência) de todos os indivíduos afetados pela ação, independentemente da
distribuição deste saldo. O que conta é a quantidade global de bem-estar
produzida, qualquer que seja a repartição desta quantidade.
Sendo assim, é considerado válido "sacrificar uma minoria", cujo bem-estar
será diminuído, a fim de aumentar o bem-estar geral. Esta possibilidade
de sacrifício se baseia na ideia de compensação: a desgraça de uns é
compensada pelo bem-estar dos outros. Se o saldo de compensação for
positivo, a ação é julgada moralmente boa. O aspecto dito sacrificial é um dos
mais criticados pelos adversários do utilitarismo.

UTILITARISMO
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
4. PRINCÍPIO DE OTIMIZAÇÃO
O utilitarismo exige a maximização do bem-estar geral, o que não se apresenta como
algo facultativo, mas sim como um dever.
5. IMPARCIALIDADE E UNIVERSALISMO
Os prazeres e sofrimentos são considerados da mesma importância, quaisquer que sejam
os indivíduos afetados. O bem-estar de cada um tem o mesmo peso dentro do cálculo do
bem-estar geral. Este princípio é compatível com a possibilidade de sacrifício. A princípio,
todos têm o mesmo peso, e não se privilegia ou se prejudica ninguém – a felicidade de
um rei ou de um cidadão comum são levadas em conta da mesma maneira.
O aspecto universalista consiste numa atribuição de valores do bem-estar que é
independente das culturas ou das particularidades regionais. Como o universalismo de
Kant, o utilitarismo pretende definir uma moral que valha universalmente.

