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“A moral desinteressada, pela moral só, é 

misticismo, não é natural nem normal.” 
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“Todo prazer é um vício, porque buscar o prazer é o 

que todos fazem na vida, e o único vício negro é 
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RESUMO 

 

Neste trabalho pretendo expor os conceitos filosóficos da ética, da moral e da política nas 

correntes utilitaristas dos seus principais defensores, Jeremy Bentham e Stuart Mill, 

apontado as suas principais diferenças. Para isso serão usadas como base as seguintes 

obras desses autores: Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, de 

Bentham, e Utilitarismo e Sobre a Liberdade, de Mill. A primeira parte deste trabalho 

consiste em uma introdução ao tema seguido de uma apresentação do que é o utilitarismo 

e das suas principais vertentes em Bentham e Mill. E, na parte final do trabalho, farei uma 

breve exposição do tema da política em Bentham e, de modo mais aprofundando, em 

Mill, abordando a questão da liberdade e do indivíduo e como esses fatores são 

fundamentais para a construção de uma sociedade democrática. Apontarei também como 

o princípio de utilidade se aplica ao governo democrático e os riscos que esse modelo 

corre. 
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ABSTRACT 

 

In this paper I intend to expose the philosophical concepts of ethics, morality and politics 

in the utilitarianism current of its main proponents, Jeremy Bentham and Stuart Mill, 

pointing out their main differences. For this, it will be used as base the work of these 

authors An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Utilitarianism and 

On Liberty. The first part of this paper consist of an introduction to the theme followed 

by a presentation of what utilitarianism is and its main strand in Bentham and Mill. And 

in the final part of the paper, a short exposure in Bentham’s politics and a deepening in 

Mill’s politics addressing the issue of freedom and the individual and how these factors 

are fundamental to building a democratic society. I will also point out how the principle 

of utility applies in this democratic government and the risks that this model runs. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretendo expor os conceitos filosóficos da moral e ética da corrente 

utilitarista com foco nos autores Stuart Mill e Jeremy Bentham e traçar um paralelo com 

a política. Como bibliografia principal dessa análise serão usados os livros Utilitarismo e 

Sobre a Liberdade de Mill e Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação de 

Bentham.  

O utilitarismo é uma corrente criada no século XVIII que ficou conhecida através de dois 

ingleses e principais defensores, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, quando a Europa 

passava por um intenso movimento filosófico, também conhecida como “idade da 

razão”1. Tal movimento defendia a razão como base fundamental da autoridade e 

desenvolveu-se principalmente na França, Reino Unido e Alemanha.  

O utilitarismo filosófico é uma doutrina ética que tem como principal afirmação a 

maximização do prazer e felicidade e redução da dor.  Essa é a teoria filosófica que busca 

entender os fundamentos da ética e da moral a partir das consequências das ações. Neste 

caso, o utilitarismo consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente 

correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Caso o resultado da 

ação seja negativo para a maioria, esta é classificada como condenável moralmente. 

Segundo o filósofo J. J. C. Smart existem dois tipos de utilitarismo se for levado em 

consideração a natureza da ação que vai gerar a consequência. Se a “ação” for particular 

e individual, que não diz respeito as regras socialmente partilhadas, então é o utilitarismo 

extremo. A teoria utilitarista de Bentham é mais próxima desse modelo, no qual a 

moralidade da ação está puramente na sua consequência (por exemplo, quebrar uma 

promessa ou infringir uma lei é moralmente aceito caso leve ao maior bem e prazer do 

que manter a promessa ou seguir a lei). O que gera uma problemática em relação as 

instituições.  

                                                           
1 Referente ao Iluminismo: nessa época o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o 
Renascimento, tinha ideias de liberalismo político e econômico.  
“O pensamento iluminista tem como fundamentos a crença no poder da razão humana de compreender 
nossa verdadeira natureza e de ser consciente de nossas circunstâncias. O homem, então, creía ser o 
detentor de seu próprio destino, formulando o racionalismo e contrariando as imposições de caráter 
religioso, sua “razão” divina de existir, e os privilégios dados à nobreza e ao clero – ainda predominantes 
à época (séculos XVII e XVIII).” (MELLO, Vico Denis S. de e DONATO, Manuella Riane A. Revista Crítica 
Histórica. Ano II, Nº 4, Dezembro/2011)     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
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O segundo é o utilitarismo restrito, que aparenta resolver a questão da moral filosófica 

em seu vínculo entre as instituições e os utilitarismos. Nesse caso as regras morais não 

são somente regras gerais com certo preciosismo2, elas são essenciais para o bom 

funcionamento da sociedade. No utilitarismo restrito as ações são moralmente aceitas 

segundo regras normativas impostas a sociedade, e essas regras são criadas a partir das 

suas consequências positivas e promovendo o maior prazer para o maior número de 

pessoas.  

Diferentemente de Bentham, que defende um hedonismo puramente quantitativo, em que 

não há diferença nos tipos de prazer, mas apenas em sua duração e intensidade, Mill 

defende que alguns tipos de prazeres são qualitativamente superiores a outros. Ou seja, 

há prazeres melhores do que outros. E, para vivermos melhor, é preciso dar preferência 

aos prazeres superiores, recusando trocá-los por uma quantidade idêntica, ou mesmo 

maior, de prazeres inferiores. 

Os prazeres superiores são preferíveis pelas pessoas que tenham uma experiência de 

ambos os tipos de prazer, pois estes produzem qualitativamente mais felicidade que os 

prazeres mais baixos. 

Os prazeres inferiores dizem respeito à satisfação das necessidades primárias, 

necessidades do corpo. Enquanto os prazeres superiores dizem respeito à satisfação das 

necessidades mentais sofisticadas, intelecto.   

A doutrina utilitarista é regida por um princípio básico chamado princípio de utilidade, 

sua definição é: a ação moralmente certa é aquela que maximiza a felicidade para o maior 

número de pessoas. E tal critério deve ser aplicado de uma forma imparcial, quer dizer: a 

felicidade de um não conta mais do que a felicidade de qualquer outra pessoa, de sorte 

que saber para quem se distribui a felicidade é indiferente. 

O princípio de utilidade é oriundo da natureza humana. Mesmo que não saibamos ou 

pensemos explicitamente nele. Bentham diz também que aqueles que contestam tal 

princípio é porque não o compreendem ou não sabem a forma certa de aplica-lo. Ele ainda 

afirma que a qualidade mais rara no homem é a coerência e constância no modo de pensar 

e agir, por isso muitos não aceitam as consequências das ações.  

                                                           
2 Preciosismo das regras, para Smart “rules of thumb”, é segui-las mesmo quando em casos particulares 
determinadas ações não maximizarão a felicidade. Nesses casos, encontra-se o impasse de seguir as 
regras por preciosismo ou reduzir o utilitarismo das regras em utilitarismo das ações.     
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Para Bentham o princípio de utilidade é sempre individual, mesmo quando se fala em 

comunidade. Pois, quando se trata de comunidade não se pode esquecer que esta é feita 

de muitos indivíduos, ou seja, a soma de seus prazeres e a diminuição de suas dores 

individuais são o que definem se as ações são conforme o princípio de utilidade.  

Levado para o campo da vida política e moral, o conceito de utilidade acabou tornando-

se um princípio não apenas para o cidadão comum, mas, também, para os governos e os 

legisladores, a quem cabe elaborar leis e diretrizes que proporcionem o máximo de 

felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas. 

A adoção desse princípio deveria pautar nossa conduta, bem como a conduta de nossos 

dirigentes políticos: o que é útil no sentido de trazer felicidade a nós, e o que é útil e traz 

felicidade ao povo? Certamente o governo atingiria sua finalidade desde que fosse 

incorruptível. Os políticos recorrem ao utilitarismo, porém, o fazem a seu favor uma vez 

que sempre buscam praticar ações e adotar medidas que favoreçam a eles mesmos, e não 

à maioria das pessoas. 

Afinal, a ética utilitarista, mais moralizada que leva em conta a subjetividade dos agentes, 

e não seja apenas quantitativa em relação a produção de felicidade para a população, é 

capaz de distribuir benefícios para os indivíduos, como comunidade, de maneira justa? 

Como é aplicada essa ética na política?   
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CAPÍTULO 2: UTILITARISMO 

 

Neste primeiro momento do capítulo o objetivo é apresentar a definição geral da doutrina 

utilitarista para então fazer a diferença das suas duas principais correntes. No início de 

seu livro, Stuart Mill diz que mesmo com o passar de séculos as noções de certo e errado 

continuam a intrigar os filósofos, pois, para ele, não houve grandes desenvolvimentos 

desde que Sócrates criticou Protágoras propondo uma ética mais útil do que a moral 

popular dos sofistas.   

O utilitarismo é uma doutrina filosófica que buscar entender a ética e a moral de acordo 

com as consequências das ações. Diferente de outras doutrinas, que tem como objeto de 

avaliação os valores ou o sujeito da ação, o utilitarismo se ocupa do objeto avaliado. 

Como no campo da ética não há uma unanimidade a respeito do que é o bem, no 

utilitarismo este é definido como o que é útil. Assim, o utilitarismo considera uma ação 

moralmente aceitável quando o seu resultado visa o bem da maioria das pessoas, o bem-

estar coletivo. Caso as consequências da ação sejam negativas para a maioria, então esta 

é moralmente condenável.  

O filósofo J.J.C. Smart faz uma distinção entre dois tipos de utilitarismo, o extremo e o 

restrito, que se diferem por conta de como se leva em consideração a natureza da ação 

que vai gerar a consequência avaliada. Se a “ação” for individual, então trata-se do 

utilitarismo das ações em sentido extremo, posto que ele se baseia na particularidade de 

cada ação visando maximizar o prazer que ela vai gerar. Desse modo, no utilitarismo das 

ações não é errado ou imoral quebrar alguma regra desde que no cálculo da felicidade o 

resultado seja de saldo positivo. Diferente é o caso do utilitarismo das regras, um 

utilitarismo restrito, que tem como ponto principal as normas socialmente partilhadas: se 

uma lei traz em geral maior felicidade para o maior número de pessoas, então ela é 

considerada útil e deve ser obedecida, e assim deveriam ser feitas as normas da sociedade.  

Ambos os modelos têm problemas, segundo o próprio Smart, e o utilitarismo das ações 

parece ser inviável visto que todas as ações humanas deveriam ser calculadas moralmente 

antes de serem tomadas, o que excede a capacidade humana. 

 Apesar do utilitarismo das regras tentar resolver esse impasse alegando que não se deve 

calcular cada uma das ações, mas sim as regras que forem trazer maior felicidade, a falha 
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desse modelo, segundo o argumento de J.J.C. Smart, está no fato de que nem sempre as 

regras vão maximizar a felicidade, pois podem existir casos em que quebrar alguma regra 

já imposta irá trazer mais felicidade do que segui-la. Nesse caso, o utilitarista encontra 

um dilema: manter a regra unicamente por mantê-la, sem que traga as consequências 

benéficas, é uma “veneração irracional das regras”; por outro lado, quebrar a regra é 

reduzir o utilitarismo restrito, das regras, em utilitarismo extremo, das ações. Se 

aceitarmos o argumento de Smart somos levados a admitir que ou o utilitarismo se reduz 

ao utilitarismo dos atos, ou não consegue evitar a “veneração das regras” e, em 

consequência, deixa de ser utilitarismo.  

O utilitarismo, portanto, depara-se com uma incoerência e pode-se até mesmo pensar que 

seria melhor abandonar de vez qualquer proposta utilitarista no campo da moral ou da 

política. No entanto, não parece desejável descartar a ideia de que uma das principais 

funções da política é promover o bem-estar humano e, nesse sentido, o utilitarismo é um 

tipo de posição política que apoia este tipo de ideia. 

A moralidade de Jeremy Bentham e Stuart Mill devem ser entendidas e analisadas a partir 

dos seus respectivos conceitos do princípio de utilidade. No entanto, para isso é preciso 

fazer primeiramente uma breve apresentação da noção de indivíduo e de natureza humana 

em cada um dos autores, para que se possa, assim, entender o que é a moralidade em seus 

sistemas teóricos utilitaristas. Afinal, segundo Bentham, 

“A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores 

soberanos:  a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que 

devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos” 

(BENTHAM, 1974, p.9) 

 

 

 

 

2.1 Utilitarismo de Jeremy Bentham 

 

Jeremy Bentham foi um filósofo e jurista inglês que nasceu no século XVIII e que, devido 

a rigidez de seu pai na sua educação durante toda a vida, tornou-se um intelectual.  Em 

1760 ingressou no The Queen’s College de Oxford e, após a graduação, cursou Direito 

em Lincon’s In, voltando posteriormente à Oxford para assistir as aulas do professor 
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William Blackstone, a quem, anos mais tarde, faria severas críticas a respeito de sua teoria 

do direito natural.  

Após alguns anos na área jurídica Bentham decide dedicar-se exclusivamente à filosofia. 

O seu caráter não conformista quanto ao modo como a jurisprudência acontecia na 

Inglaterra fez com que ele se dedicasse ao desenvolvimento de novos modelos. Bentham 

se propôs a fazer um sistema moral que poderia ser implementado na vida prática de seu 

tempo, e que não fosse somente teórico especulativo. O seu sistema utilitarista busca 

atender todos os campos da moral, sejam eles os da filosofia, da política, economia ou 

direito.  

As críticas que Bentham faz ao direito natural e às normas jurídicas são o ponto inicial 

para o desenvolvimento da sua teoria utilitarista, na qual questiona-se a real utilidade 

desses fatores na vida prática do homem.   

Como leitor de David Hume e John Locke, Bentham se utilizou da experiência empírica 

junto com posições normativas e fundou a base para a sua teoria utilitarista. Em 1789 ele 

lança uma das suas principais obras, Uma Introdução aos Princípios da Moral e da 

Legislação, na qual busca as circunstâncias particulares da ação moral e outras questões 

que devem ser levadas em consideração pelos legisladores e juízes antes de tomarem suas 

decisões.  

No que tange à felicidade, o distanciamento de Bentham da tradição clássica é bem 

evidente. Diferentemente de Aristóteles, ele rejeita a ideia de “bem supremo” afirmando 

que a felicidade da polis não pode mais ser separada da felicidade do indivíduo e que a 

política, por sua vez, não pode ser mais vista como um corpo cuja a função é puramente 

voltada para a comunidade, posto que a comunidade é composta por muitos interesses 

individuais. 

Diferente de Aristóteles, Bentham não vê a possibilidade de se atingir um ideal de vida 

comum que maximize a felicidade individual. A felicidade pode acontecer em situações 

muito diversas que variam no tempo e no espaço, de sorte que um estilo de vida de sucesso 

para um determinado grupo pode ser desastroso para outro. Eis por que Bentham não 

defende a existência de um estilo de vida que corresponda à perfeição. 

Bentham usou da corrente empirista inglesa para justificar que as ações devem ser 

tomadas a partir do seu caráter prático e não especulativo, ou seja, o filósofo aplicou o 

empirismo para a análise da ação humana e da sociedade.  
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Quanto a reforma no campo jurídico e legislativo, Bentham usa de outros textos e autores 

que já abordavam a utilidade das ações (ainda não com o nome de utilitarismo) e 

simplifica as suas consequências. A teoria do direito natural consiste na ideia de que existe 

um “contrato” que afirma que os súditos devem sempre prestar obediência ao rei mesmo 

que esse não haja de forma correta ou cumpra com suas obrigações. As críticas que 

Bentham faz a essa teoria são duas: primeiramente, a de que não há nenhuma garantia 

histórica de que tal contrato exista ou tenha existido; em segundo lugar, a de que, mesmo 

que fosse comprovada a sua existência, ele não justificaria a razão pela qual os homens 

devem prestar obediência. Um contrato só é vantajoso quando traz benefícios para a 

sociedade. 

Desta forma, a proposta de Bentham é trocar a teoria do direito natural pela teoria da 

promoção da maior felicidade para o maior número de indivíduos, uma teoria que ficará 

mais conhecida pelo nome que o próprio Bentham lhe atribui: princípio de utilidade. 

Todas as ações humanas, por mais que se tente negar tal fato, estão sob o comando de 

dois senhores, são eles a dor e o prazer; e, nesse sentido, a definição benthaminiana da 

ação moralmente certa tem por critério as ações que maximiza a felicidade para o maior 

número de indivíduos. Tal critério deve ser aplicado de uma forma imparcial: a felicidade 

de um não conta mais do que a felicidade de qualquer outra pessoa e, portanto, é 

indiferente saber para quem se distribui a felicidade. O princípio de utilidade admite essa 

sujeição humana ao critério da maximização e a condiciona como base para a obtenção 

da felicidade através da razão e da lei.   

“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, 1984, p.10)  

 

Pela primeira vez, filósofos passam a defender que a moralidade não dependia de Deus e 

nem tampouco de regras abstratas. Com o auxílio da experiência, a felicidade do maior 

número é tudo o que se deve buscar por meio da moral. Bentham acrescentou ao 

utilitarismo o hedonismo de um pensamento filosófico que afirma que o prazer e a dor 

são o que sustentam a moralidade, levando o prazer a ser o bem relativo a vida. Assim, 

segundo o Bentham de Uma introdução aos princípios da moral e legislação:  
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“O termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer 

coisa, propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou 

proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade (tudo isso, 

no caso presente, se reduz à mesma coisa), ou (o que novamente equivale 

à mesma coisa) a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a 

infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta; se esta parte for a 

comunidade, ao passo que, em se tratando de um indivíduo particular, 

estará em jogo a felicidade do mencionado indivíduo.” (BENTHAM, 

1974, p.10)3  

 

O utilitarismo de Jeremy Bentham pode ser aproximado ao utilitarismo extremo, das 

ações, de Smart no que se refere ao ponto de partida da moral. Para Bentham o indivíduo 

não é tão comprometido com a moral a ponto de ser um problema quebrar regras e não 

seguir leis. Para ele, a moral do indivíduo está ligada ao número de prazer que ele pode 

gerar para si ou para o coletivo. Temos, por exemplo, o seguinte caso hipotético: um 

homem está atravessando uma ponte e vê que no rio abaixo tem uma pessoa se afogando, 

ao chegar mais perto o homem identifica a pessoa como o ditador Hitler e, sabendo do 

mal que Hitler causa a comunidade, decide deixa-lo se afogar. Apesar de parecer errado 

deixar alguém se afogar tendo a capacidade de salva-lo, para Bentham esse tipo de 

comportamento não é moralmente condenável devido ao fato da morte de Hitler gerar 

uma extensão de dor menor do que deixá-lo vivo. Desse modo, a “balança da felicidade” 

fica favorável. 

A “balança da felicidade”, para Bentham, leva apenas um aspecto do prazer ou da dor em 

consideração: a sua quantidade. E esta quantidade, por sua vez, pode ser medida a partir 

de sete fatores: intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade, fecundidade, 

pureza e extensão (ou seja, o número de pessoas que serão afetados pelo prazer ou pela 

dor). Cardoso Dias explica a escolha da ação em Bentham do seguinte modo:  

“Para a escolha de uma ação por um indivíduo ou para análise de uma 

ação já efetuada por um indivíduo ou por um grupo de funcionários do 

governo para saber sobre sua tendência, se sua tendência foi boa ou má, 

é necessário levar em conta diversos elementos, a saber: a intensidade do 

prazer ou dor, a proximidade ou longinquidade do prazer ou dor, a certeza 

ou incerteza do gozo do prazer ou dor, a duração do prazer ou dor, a 

fecundidade do prazer ou dor que é a probabilidade que o prazer ou dor 

têm de serem seguidos por sensações de mesma espécie e a pureza do 

                                                           
3 This meant ‘harm, hurt, damage’—stronger and darker than the word’s meaning today. Bentham’s 
‘mischievous’ and ‘mischievousness’ are replaced throughout by ‘harmful’ and ‘harmfulness’, words that 
don’t occur in the original. This noun means merely ‘something bad’. Don’t load it with all the force it 
has in English when used as an adjective (‘the problem of evil’ merely means ‘the problem posed by the 
existence of bad states of affairs’). Bentham’s half-dozen uses of ‘evil’ as an adjective are replaced in this 
version by his more usual ‘bad’, as he clearly isn’t making any distinction 
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prazer ou dor que é a probabilidade que o prazer ou dor têm de não serem 

seguidos de sensações contrárias.” (CARDOSO DIAS,2012, p.488) 

 

Com isso, Bentham quer fazer com que o legislador fique atento para que nunca favoreça 

alguns prazeres em detrimento de outros, o legislador tem que dar preferência aos 

interesses dos cidadãos para que estes alcancem a felicidade.  

Pode-se dizer que o conceito do princípio de utilidade tem características 

consequencialistas, ou seja, a consequências das ações são medidas e avaliadas segundo 

a perspectiva da sua utilidade. São consideradas ou desconsideradas as ações a partir da 

quantidade de prazer que são capazes de trazer as pessoas envolvidas ou a consequente 

redução de suas dores.  

Assim, a forma de calcular a tendência da ação tem cinco passos, tendo-se em vista o que 

são consequências de primeira e de segunda instancia, -- sendo que a primeira designa as 

consequências geradas para aqueles que sofreram a ação diretamente e a segunda a 

fecundidade do prazer ou dor associados à primeira instancia. Primeiro deve-se calcular 

todo e cada prazer distinto gerado em primeira instancia. Em seguida, deve-se calcular 

toda e cada dor em primeira instancia. O terceiro passo é calcular o valor dos prazeres em 

segunda instancia e, depois, o valor de cada dor manifestada em segunda instancia. Por 

último, deve-se somar todos os prazeres e todas as dores e, se o cálculo dos prazeres for 

maior do que o das dores, então a balança fica favorável e a ação terá uma tendência 

positiva. Tal cálculo visa as ações particulares e individuais.   

“IV- O interesse da comunidade, eis uma das expressões mais comuns 

que pode ocorrer na terminologia e na fraseologia moral. Em 

consequência, não é de estranhar que muitas vezes se perca de vista o seu 

significado exato. Se a palavra tiver um sentido, será o seguinte. A 

comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais 

que se consideram como constituindo os seus membros4. Qual é, neste 

caso, o interesse da comunidade? A soma dos interesses dos diversos 

membros que integram a referida comunidade.  

(…) 

VI- Por conseguinte, afirmar-se-á que uma determinada ação está em 

conformidade com o princípio de utilidade, ou, para ser mais breve, à 

utilidade, quando a tendência que ela tem a aumentar a felicidade for 

maior do que qualquer tendência que tenha a diminuí-la. 

VII. – Pode-se afirmar que uma medida de governo ( a qual constitui 

apenas uma espécie particular de ação, praticada por uma pessoa 

particular ou por pessoas particulares) está em conformidade com o 

                                                           
4 Any part or organ of an organic body (not necessarily a limb). When Bentham writes of a community as 
a ‘fictitious body composed of the individuals who are....as it were its members’, this is a metaphor. 
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princípio de utilidade – ou é ditada por ele – quando, analogamente, a 

tendência que tem a aumentar a felicidade da comunidade for maior do 

que qualquer tendência que tenha a diminui-la.” (BENTHAM, 1974, 

p.10) 

 

O foco da comunidade consiste em alcançar o máximo possível de felicidade somada de 

cada um dos indivíduos que a compõem. De tal forma que é deveras importante colocar 

na balança, ou seja, calcular a quantidade de prazer e dor, de forma mais direta e imparcial 

possível para que então o governante tome uma decisão.  

Uma ação governamental é considerada boa para a comunidade quando os interesses de 

cada indivíduo são calculados como foi descrito anteriormente e depois o resultado de 

cada balança é calculado com o intuito de averiguar se a ação gera mais prazer ou dor 

para o maior número de pessoas da comunidade. O prazer que atinge um maior número 

de pessoas é mais favorável e desejável do que um prazer mais intenso, mas que atinja 

apenas um indivíduo ou um número menor de pessoas.  

O cálculo da felicidade em Bentham não é exato e fechado, mas sim um cálculo 

aproximado. Para Bentham é melhor um cálculo aproximado do que nenhum, assim a 

vontade não ficaria em função (dependência) da arbitrariedade da razão.  

Bentham afirma que a ação é regulada por um sentimento de dever para consigo mesmo 

e por um sentimento de dever para com o próximo. Ou seja, é moralmente correto, quando 

apenas a sua felicidade for definida pelo resultado da ação, agir conforme o seu próprio 

interesse e conforme o que te trará mais prazer. Porém, quando a felicidade de outros 

depende da ação do indivíduo, deve-se, sempre, consultar o interesse daqueles que serão 

afetados.  

Podemos entender, portanto, que o indivíduo em Bentham é aquele que busca o prazer e 

foge da dor, posto que se trata de uma característica da sua natureza. É também a entidade 

ontológica fundamental para a análise política, já que é o único que possui existência na 

realidade, sendo que as sensações que busca também são denominadas sensações reais. 

O indivíduo possui ainda uma razão, intitulada por Bentham de razão calculadora, que 

prevê as consequências das ações.  

Levando em consideração o prazer e dor presentes no indivíduo de Bentham, faz-se 

necessário que todas as regras da moralidade dos costumes sejam revisadas à luz de um 

cálculo que tenha por critério a intensidade de prazer e dor. 
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Ou seja, é o princípio de utilidade que avalia o nível de justiça de uma ação conforme 

tenha a tendência de produzir mais prazer ou dor, já que estes são os únicos bens ou males 

em si.  

 

 

2.2 Utilitarismo de Stuart Mill 

 

John Stuart Mill foi um filósofo e economista inglês que foi criado pelo pai, James Mill, 

com o auxílio do também filósofo Jeremy Bentham, fazendo, assim, com que a sua 

educação fosse mais rígida e rigorosa do que a de outros meninos da sua idade. O seu pai, 

um seguidor de Bentham e um aderente ao associativismo, tinha como objetivo explícito 

criar um gênio intelectual que iria assegurar a causa do utilitarismo e a sua implementação 

após a sua morte e a de Bentham. James Mill concordava com a teoria empirista de John 

Locke acerca da mente humana ser uma tábula rasa e, por isso, prometeu estabelecer quais 

experiências preencheriam a mente de seu filho, empreendendo um rigoroso programa de 

aulas particulares.  

Seus feitos na infância foram excepcionais: com a idade de três anos foi-lhe ensinado 

o alfabeto grego e longas listas de palavras gregas com os seus equivalentes em inglês; 

com a idade de oito anos tinha lido as fábulas de Esopo, a Anabasis de Xenofonte, toda a 

obra de Heródoto, e tinha conhecimento de Lúcio, Diógenes Laércio, Isócrates e seis 

diálogos de Platão. Também tinha lido muito sobre a história da Inglaterra. 

Com oito anos de idade começou com o latim, Euclides e álgebra e foi nomeado tutor dos 

membros mais jovens da família. As suas principais leituras incluíam ainda obras 

de história, mas ele leu também os autores em latim e grego lidos normalmente nas 

escolas e universidades do seu tempo. Anos depois, foi introduzido a economia política e 

estudou Adam Smith e David Ricardo.  

Stuart Mill foi também um filósofo que usou das ideias empiristas para o desenvolvimento 

das suas teorias. Aos 15 anos escreveu sua autobiografia em que dizia querer reformar o 

mundo. Mill escreveu estudos nas mais diversas áreas do conhecimento, dentre elas 

Lógica, Economia, Epistemologia, Ética, Metafísica, Religião, Filosofia Social e Política. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_grego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esopo
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1base
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_La%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3crates_de_Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_latina
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Uma das suas principais obras é o livro Utilitarismo, de 1861, obra em que tenta combinar 

a ideia de utilitarismo de Jeremy Bentham com algum tipo de lei moral mais complexa.  

Mill começa sua obra demonstrando os principais equívocos daqueles que criticam a 

corrente utilitarista, alegando que se eles realmente tivessem entendido a sua teoria não 

cometeriam erros tão ingênuos em suas críticas. 

Assim, ele começa fazendo distinções básicas acerca do que o senso comum considera 

como sendo o utilitarismo e o que ele realmente é, apontando para equívocos comuns 

como, por exemplo, o de reduzir todo o utilitarismo ao prazer ou a falta dele e o de 

considerar que todo prazer é igual. Para Stuart Mill existem duas categorias do prazer, a 

da quantidade e a da qualidade, e o ser humano deve sempre buscar por prazeres de 

melhor qualidade mesmo que estes venham em menor quantidade. 

“É totalmente compatível com o princípio da utilidade reconhecer o facto 

de que alguns tipos de prazer são mais desejáveis e valiosos do que 

outros. Seria absurdo supor que, enquanto que na avaliação de todas as 

outras coisas se considera tanto a qualidade como a quantidade, a 

avaliação dos prazeres dependesse apenas da quantidade. Se me 

perguntarem o que entendo pela diferença qualitativa de prazeres, ou por 

aquilo que torna um prazer mais valioso do que outro, simplesmente 

enquanto prazer e não por ser maior em quantidade, só há uma resposta 

possível. De dois prazeres, se houver um ao qual todos ou quase todos 

aqueles que tiveram a experiência de ambos derem uma preferência 

decidida, independentemente de sentirem qualquer obrigação moral para 

o preferi-lo, então será esse o prazer mais desejável.” (MILL, 2005, p.49) 

 

Os prazeres podem ser qualificados em superiores e inferiores, sendo os superiores 

aqueles que vem do intelecto e estão relacionados a razão e os inferiores são os prazeres 

do corpo. Devemos dar prioridade aos prazeres superiores, pois eles são mais intensos e 

duradores que os prazeres inferiores, mesmo que para isso tenhamos que abrir mão de 

muitos prazeres inferiores. Por exemplo, abrir mão de ir para o bar com os amigos para 

estudar e ir bem em uma prova importante. Como muitos não entendem essa diferença e 

confundem os prazeres, Mill os explica de tal forma:  

“Quem quer que imagine que esta preferência ocorre em sacrifício da 

felicidade, e contentamento – que o ser superior, em circunstâncias 

iguais, não seja mais feliz que o inferior – estará confundindo as duas 

ideias muito diferentes, de felicidade e satisfação.”   (MILL, 2007, p. 25) 

 

É claro que um ser cuja capacidade de prazer seja inferior tem maior probabilidade de 

satisfaze-los plenamente, ao passo que um ser que seja dotado dos prazeres superiores 

tem a sensação de que a felicidade que se pode encontrar no mundo não é perfeita. Porém, 
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este será apto a suportar as imperfeições, pois sabe que é melhor ser um ser mais elevado, 

e assim não sentirá inveja da satisfação dos seres inferiores que não reconhecem tais 

imperfeições. Sendo assim, “é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco 

satisfeito; melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito” (MILL, 2007, p. 25) 

Para Mill, o que se deve buscar é alcançar os prazeres superiores; e o caminho para chegar 

a eles é através do ensino e do exercício do intelecto. Porém, a tentação faz com que 

pessoas que conhecem o prazer superior, ocasionalmente, prefiram os inferiores. Mas isso 

não vai contra o reconhecimento da superioridade intrínseca dos prazeres superiores. 

Devido a fraqueza de caráter os homens, frequentemente, escolhem os prazeres que tem 

mais fácil acesso, mesmo que saibam que ele é menos valioso.  

Isso se dá tanto entre dois prazeres corpóreos quanto entre um prazer corpóreo e um prazer 

mental. As pessoas se entregam a vícios que prejudicam a saúde, mesmo sabendo que a 

saúde é um bem maior.    

Pode-se questionar que muitos homens começam com o entusiasmo da juventude por 

tudo aquilo que é nobre, mas quando mais velhos acabam por entregar-se a indolência e 

egoísmo. Contudo, Mill não acredita que os homens escolham passar por essa mudança 

preterindo os prazeres superiores em favor dos inferiores. Para Mill, antes deles se 

voltarem unicamente para uma classe de prazeres, já não eram mais capazes da outra. Ele 

faz uma analogia para explicar a sua perspectiva: 

“Na maior parte das naturezas, a capacidade para os sentimentos mais 

nobres é uma planta muito delicada, que morre facilmente não só devido 

a influências hostis, mas também à simples falta de alimento - e, na 

maioria dos jovens, morre rapidamente se a sua posição na vida lhes 

reservou ocupações e os lançou para uma sociedade desfavoráveis para 

manter em exercício essa capacidade superior” (MILL, 2005, p.51-52) 

 

O homem perde as suas aspirações elevadas de acordo com que perde seus gostos 

intelectuais, pois não tem tempo ou simplesmente não tem oportunidade de satisfaze-los. 

Se dedicam, assim, a prazeres inferiores, não por preferirem, mas sim por serem os únicos 

aos quais têm acesso. Para Mill, atualmente a deplorável educação e a falta de 

investimento social são os únicos reais impedimentos para que a felicidade seja alcançada 

por quase todos.  

Abre-se o questionamento, então, que os homens, se ensinados que a felicidade é a 

finalidade da vida, não admitiriam mais pequenas quantidades de felicidade. No entanto, 

grande parte dos seres humanos precisam de muito menos para ter uma vida satisfatória. 
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Os principais elementos de uma vida gratificante são dois: tranquilidade e excitação. 

Muitos homens se conformam com pouco prazer desde que tenham tranquilidade e 

aceitam uma determinada quantidade de dor caso recebam em troca um alto nível de 

excitação.  

Quando pessoas que tiveram alguma sorte na vida não conseguem encontrar valor 

suficiente nela por si só as excitações da própria vida são muito reduzidas, pois eles não 

possuem afetos públicos ou privados. O que geralmente é causado por não se importarem 

com mais ninguém exceto a si mesmos.  

“Depois do egoísmo, a principal causa que torna a vida insatisfatória é a 

falta de desenvolvimento intelectual. Uma mente desenvolvida – e não 

me refiro àquela de um filósofo, mas a qualquer mente para a qual as 

fontes de conhecimento tenham sido abertas, e que tenha aprendido, em 

grande medida, a exercer suas faculdades – encontra fontes de inexaurível 

interesse em tudo que a circunda” (MILL, 2007, p.30) 

Mill afirma que não existe nenhuma razão natural para que os homens nascidos em países 

civilizados não recebam uma cultura intelectual capaz de fornecer um interesse 

inteligente em certos tipos de contemplação (como obras de arte, poesia e história). E 

também não há nenhuma necessidade própria que torne qualquer homem egoísta, sem 

sentimentos ou interesse por outros e/ou por outra coisa que não a sua própria 

individualidade.  

Qualquer homem decentemente educado tem a capacidade, mesmo que em níveis 

diferentes, de alcançar autênticos afetos privados e sincero interesse pelo bem público. 

Com tantas coisas pelas quais se encantar e apreciar, e outras tantas para corrigir, pode-

se dizer que tem uma vida invejável a pessoa que possua alguma dessas qualidades morais 

ou intelectuais. Se essa pessoa não for impedida por fatores externos ou a sujeição a 

vontade de outros, ela alcançará de fato uma vida invejável.  

Mill afirma que é possível viver sem felicidade, até mesmo em lugares que não estão 

afundados em barbáries. É o caso, por exemplo, do mártir que sacrifica a própria 

felicidade a favor dos outros. “A moralidade utilitarista reconhece nos seres humanos o 

poder de sacrificarem o seu próprio maior bem pelo bem de outros.” (MILL, 2005, p.57) 

O que o utilitarismo não reconhece, no entanto, é que o sacrifício seja um bem em si 

mesmo, posto que ele deve aumentar ou tender a aumentar a felicidade geral para que não 

seja considerado um desperdício.  
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Para Mill, Bentham teria entendido de modo equivocado a natureza do indivíduo e, uma 

vez que sua ética está diretamente ligada à sua concepção de indivíduo – sendo a 

sociedade uma comunidade de indivíduos –, teria se equivocado igualmente em sua 

moral. O problema, para Mill, está no fato de Bentham considerar que o indivíduo é uma 

mera máquina de cálculo da felicidade, o que faz com que ele não leve em consideração 

o âmbito das experiências individuais em sentido amplo ou mesmo a própria 

subjetividade do sujeito. Ao contrário, o indivíduo de Mill age seguindo alguns fatores 

adicionados a tese hedonista benthaminiana. Tais fatores, segundo Dias (2014), seriam o 

hábito, a experiencia prévia de um prazer superior, a capacidade de se modificar 

qualitativamente e a presença de leis da mente, dos quais Mill deriva um número de 

princípios de utilidade. Assim, pode-se afirmar que a moralidade do indivíduo em Mill 

não se resume ao princípio de utilidade, como o indivíduo de Bentham, mas refere-se a 

uma complexa rede de regras derivadas da natureza humana e de sua experiência: 

“Tendo em vista este modelo de indivíduo, depreende-se que tal 

indivíduo certamente olha para si porque busca a sua felicidade, mas, ao 

mesmo tempo, não pode ser reduzido ao auto-interesse, pois conforme os 

arranjos sociais evoluem, conforme as faculdades elevadas são 

despertadas, compreende que a busca da felicidade é algo que, muitas 

vezes, constitui em nela não pensar, em obter muitos e variados prazeres, 

em possuir tranquilidade e emoção, em transformar em seu próprio 

interesse os interesses dos outros” (DIAS, 2014, p.239) 

 

Quanto a ética utilitarista, Mill acha que convém reforçar que o que deve definir a conduta 

do homem não é a felicidade do próprio agente, mas sim a felicidade da maioria. Assim, 

é necessário leis de conduta que coloquem a felicidade de todo indivíduo em harmonia 

com o todo. O meio de se atingir essa harmonia é através da educação, pois seres humanos 

esclarecidos criam regras para a felicidade do próprio agente e o bem geral. 

Nesse momento, Mill faz uma crítica a teoria ética kantiana: ninguém age sempre pelo 

simples sentimento de dever, de sorte que a maioria de nossas ações são conduzidas por 

outros motivos. O motivo da ação não tem nada a ver com a sua moralidade, mas sim 

com o mérito do agente.   

Dentre as críticas que o utilitarismo recebe, Mill defende que uma das mais equivocadas 

é a de que o utilitarismo torna os homens frios e pouco solidários, abalando a obrigação 

moral em relação aos outros indivíduos. Afirmam que o utilitarismo apenas observa as 

consequências das ações e não leva em conta as considerações morais de quem as pratica. 

Mill, então, rebate tais crítica com a seguinte afirmação:  
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“Além disso, designando-a por «conveniência» e aproveitando o uso 

popular do termo para a contrastar com «princípio», muitas vezes 

condena-se sumariamente a utilidade enquanto doutrina imoral. Porém, o 

conveniente, no sentido em que se opõe ao certo, geralmente significa 

aquilo que é conveniente para o interesse particular do próprio agente, 

como quando um ministro sacrifica os interesses do seu país para se 

manter no seu lugar. Quando significa algo melhor do que isto, significa 

aquilo que é conveniente para um objecto imediato, um propósito 

temporário, mas que viola uma regra cuja observância é conveniente num 

grau muito mais elevado, O conveniente, neste sentido, em vez de ser a 

mesma coisa que o útil, é uma forma do pernicioso.” (MILL, 2005, p.62-

63) 

Não há nada de incoerente com a teoria utilitarista ao admitir que as pessoas se interessam 

por outras coisas além da justiça ou injustiça das suas ações. A multiplicação da felicidade 

é o objetivo da virtude, mas, para os utilitaristas, é perfeitamente aceitável que existam 

outros bens e qualidades além da virtude e que as pessoas, por sua vez, as desejem. 

Também aceitam o fato de que uma ação moralmente correta não indica necessariamente 

um caráter virtuoso, de sorte que o que prova um bom caráter são as boas ações ao longo 

do tempo.   

Os homens, de acordo com Mill, ainda tem muito que aprender em relação aos efeitos e 

consequências das suas ações em relação a felicidade geral. Aqueles que admitem o 

princípio de utilidade como justificativa das suas práticas também admitem um 

aprimoramento, melhoramento, progressivo e contínuo da mente humana. No entanto, 

considerar as regras morais difíceis ou improváveis de serem provadas é uma coisa, outra 

é ignorar as generalizações intermediárias que geram as regras e tentar avaliar as 

consequências de cada ação a partir do princípio de utilidade. Mill diz que afirmar que a 

felicidade é o fim ultimo da moralidade não significa que não se deva indicar um cominho 

para ela.  

“Seja qual for o princípio que adoptemos como princípio fundamental da 

moralidade, precisamos de princípios subordinados através dos quais o 

possamos aplicar; a impossibilidade de passarmos sem eles, sendo 

comum a todos os sistemas, não pode proporcionar qualquer argumento 

contra um em particular. Mas argumentar seriamente como se não 

pudéssemos ter quaisquer desses princípios secundários, e como se a 

humanidade tivesse permanecido até agora, e vá permanecer sempre, sem 

retirar quaisquer conclusões gerais da experiência da vida humana, é, 

penso, atingir um nível de absurdidade jamais atingido na controvérsia 

filosófica.” (MILL, 2005, p.65) 
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Deve-se ter em mente, portanto, que apenas quando há conflito entre duas obrigações 

morais e/ou éticas5 deve se recorrer ao primeiro princípio, o do cálculo das consequências. 

Não há casos de sistema moral que não existam casos evidentes de conflito de obrigações. 

Para Mill este é a real dificuldade de qualquer teoria ética tanto na orientação quanto na 

conduta pessoal. “Não há qualquer credo ético que não modere a rigidez das suas leis 

concedendo uma certa latitude, que fica sob a responsabilidade moral do agente, para a 

acomodação das peculiaridades das circunstâncias;” (MILL,2005, p. 65). Porém se a 

utilidade é o fim ultimo da moralidade ela pode resolver essas questões. Deve-se ter em 

mente, portanto, que apenas quando há conflito entre duas obrigações morais e/ou éticas 

se recorre ao primeiro princípio, cálculo das consequências. Em todo caso de obrigação 

moral há princípios secundários envolvidos, este dificilmente irá gerar qualquer questão 

moral no espírito do agente.    

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Entende-se neste caso como obrigações morais e/ou éticas como princípios secundários  
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CAPITULO 3: A POLÍTICA 

 

Neste capítulo o objetivo é fazer uma contextualização da política em relação, 

primeiramente, a teoria de Jeremy Bentham e depois a sua contraposição com a teoria de 

Stuart Mill. O qual o capítulo se aprofundará de início com a concepção política e 

liberdade que são tratados em sua obra Sobre a liberdade e depois abordar o conceito de 

utilitarismo liberal e justiça. 

Tão importante quanto as transformações na economia e na sociedade inglesa daquela 

época foram as mudanças no âmbito político. Levado para o campo da vida política o 

conceito de utilidade se transformou em um princípio não apenas para o indivíduo, mas 

também, para os governos e legisladores, que como já citado anteriormente, devem 

elaborar leis e normas que visam a maximização de felicidade para o maior número de 

pessoas. Esse pensamento inspirou concepções políticas como a do bem-estar social.  

Para Bentham a comunidade é composta por um conjunto de indivíduos que através da 

análise da razão calculadora pode somar ou subtrair prazer. Portanto, é necessário 

entender a natureza do indivíduo em cada sociedade de modo que se possa compreender 

as leis e a melhor forma de governo para tal natureza.  

“A natureza desses indivíduos é racional, com um tipo de racionalidade 

calculadora, indutiva e dedutiva e é também passional com a capacidade 

de sentir prazer ou dor. Da análise da natureza dos indivíduos, Bentham 

constrói o princípio de utilidade que aprova ações que maximizam prazer 

e reprova ações que maximizam dor. Tal princípio torna-se responsável 

por guiar o legislador na formulação das leis.” (DIAS, 2014, p.84)6 

 

Ele afirma que as leis são elaboradas a partir da razão de forma a impedir que os 

indivíduos gerem dor uns aos outros, ou mesmo a si próprio, sabendo que a dor é o maior 

dos males em si. A função do Estado é atuar de modo que desencoraje os indivíduos a 

causarem danos. Bentham define como quatro as fontes, sanções, das quais costumam vir 

o prazer e a dor, as quais ele chama: física, política, moral e religiosa. Quando um 

sofrimento é imposto por uma norma ou lei, diz Bentham, temos o que normalmente se 

denomina punição, esta vem de uma sanção política. Os legisladores devem, então, 

utilizar o prazer e a dor como instrumentos de trabalho, recompensando e punindo os 

indivíduos.  

                                                           
6 Trecho retirado de A RAZÃO E A SUA INFLUÊNCIA NA TEORIA POLÍTICA DE BENTHAM 
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“I. – A missão dos governantes consiste em promover a felicidade da 

sociedade, punindo e recompensando. 

         A parte da missão do governo que consiste em punir constitui mais 

particularmente o objeto da lei penal. A obrigatoriedade ou necessidade 

de punir uma ação é proporcional à medida em que tal ação tende a 

perturbar a felicidade e à medida em que a tendência do referido ato é 

perniciosa.” (BENTHAM, 1974, p.25) 

 

Considerando esse modelo de política proposto por Bentham abre-se margem para 

diversas contradições que podem ser resolvidas pela interpretação de Stuart Mill como 

uma doutrina política. A doutrina de Mill é um utilitarismo liberal, ou seja, considera a 

sua parte liberal como base para a construção de regras e o utilitarismo para as ações 

públicas em que as regras liberais não se aplicam ou entram em conflito. 

 

 

3.1 Política e liberdade   

 

Nesta parte pretendo expor os conceitos de liberdade e política que Stuart Mill apresenta 

em Sobre a Liberdade, de 1859, sendo que este subcapítulo será dedicado a essa obra em 

específico. 

Em Sobre a Liberdade, Mill começa explicando que o assunto do ensaio não é a liberdade 

do querer nem uma “necessidade filosófica”, mas sim uma liberdade civil ou social que 

ele define como a essência e os limites do poder que a sociedade legitimamente exerce 

sobre o indivíduo. 

O conflito entre liberdade e autoridade marcou grande parte dos governos ao longo da 

história, com exceção de alguns povos. A liberdade era o que significava a proteção do 

povo contra a tirania dos governantes políticos. Estes eram entendidos comumente como 

contrários aos povos que governavam. Esses governos autoritários podem ser desde o 

poder concentrado em uma única pessoa ou até em um grupo ou casta que ganhou sua 

autoridade por meio de herança política ou conquista. Porém, tais governos jamais 

exerceram o poder de acordo com os desejos e necessidades dos governados. Os 

governados, por sua vez, devido aos exercícios de opressão que sofriam, evitavam 

contestar seus governantes e, sendo muitas vezes a camada mais prejudicada da 

sociedade, recebiam tratamento equivalente aos de inimigos externos.  
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Com o passar do tempo, de acordo com Mill, o progresso dos negócios humanos levou a 

um momento em que os homens não viam mais o poder dos governantes como algo 

natural. Para os governados era mais interessante que os governantes do Estado pudessem 

ser seus representantes e que também pudessem ser revogados, caso fosse de sua vontade. 

Apenas assim os governados teriam a certeza que os governantes não cometeriam abusos 

em prol de si mesmos. Gradativamente, essa concepção de um governante, político, eleito 

e temporário ganhou força sobretudo nos partidos populares. 

A questão agora era que os interesses e desejos dos governantes fossem os mesmos do 

povo. Era necessário que os governantes se identificassem com a nação, assim ela não 

precisaria ser protegida da própria vontade soberana. Quem fossem os governantes, 

seriam os responsáveis por ela e, se necessário, revogáveis por ela. A nação também 

poderia impor aos governantes o modo como o poder seria usado, de sorte que o poder 

deles é o próprio poder da nação.  

Embora essa teoria política tenha atingido o sucesso frente aos governos autoritários, 

apareceram falhas e fraquezas em sua estrutura. Com o passar dos anos e a implementação 

da república democrática em larga escala ao redor do mundo, ela virou alvo de 

observação, crítica e severos estudos. Mill aponta que frases como “governo-próprio” e 

“o poder do povo sobre si mesmo” não representam de forma concreta o estado das coisas.  

 “O ‘povo’ que exerce o poder nem sempre é o mesmo povo sobre o qual 

ele é exercido, e o mencionado ‘autogoverno’ não é o governo que cada 

um exerce sobre si mesmo, mas o que todos os outros exercem sobre cada 

um. A vontade do povo, além disso, significa praticamente o desejo da 

parte mais numerosa, ou da mais ativa, do povo; a maioria, ou aqueles 

que conseguem se fazer aceitos como tal: o povo, consequentemente, 

pode desejar oprimir uma parte de seus integrantes e precauções são tão 

necessárias contra isso como contra qualquer outro abuso de poder.” 

(MILL,2018, p.14) 

 

Um ponto que Mill destaca é quando a democracia se torna contrária a uma pequena 

parcela da sua população (normalmente minorias não hegemônicas), e a sociedade deve 

estar em constante atenção para não cair no mal da “tirania da maioria”7, pois ela se dá, 

principalmente, através de políticas públicas. 

                                                           
7 O termo foi popularizado por John Stuart Mill, quando citou Tocqueville, em  Sobre a liberdade (On 
Liberty, 1859). Esse termo é utilizado para definir cenários no regime democrático em que o interesse e 
direitos das minorias são impedidos ou dificultados por uma maioria eleitoral, lembrando a opressão de 
regimes tirânicos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://pt.wikipedia.org/wiki/On_Liberty
https://pt.wikipedia.org/wiki/On_Liberty
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Quando a sociedade comete uma ação equivocada ou trata de assuntos que não lhe diz 

respeito, comete uma tirania social muito mais grave do que qualquer opressão política, 

pois a tirania social não permite áreas de escape para os oprimidos. Logo, além da 

proteção da tirania dos governantes, é necessário que a liberdade de consciência e opinião 

seja um direito definitivo.   

 “Há um limite à interferência legítima da opinião coletiva na 

independência individual: e encontrar esse limite e defendê-lo contra sua 

invasão é tão indispensável para a boa condução dos assuntos humanos 

quanto a proteção contra o despotismo político.” (MILL,2018, p.15)   

 

Na prática, segundo Mill, a implementação de limites para os ajustes adequados entre a 

independência individual e controle social é um limite inacabado. Esse limite deve ser 

dado, portanto, por regras de conduta, sendo que tais regras devem ser impostas 

primeiramente pela lei e depois pela opinião pública. Porém, é necessário que haja 

cuidado para que os costumes de uma parcela da população não se tornem uma regra 

moral que iniba a liberdade individual de outros.  

É importante ressaltar que a visão de Mill da sociedade é uma concepção individualista e 

não organicista. Enquanto na concepção organicista o grupo social vem em primeiro lugar 

e o indivíduo é apenas uma peça no organismo da sociedade (de sorte que suas ações 

possuem validade apenas quando espelham características do grupo ou da relação entre 

grupos), para a concepção individualista o indivíduo tem prioridade sobre a sociedade, 

posto que lhe é anterior. As ações humanas são auto referenciadas e importam por si 

mesmas. Nessa concepção, o grupo é um reflexo dos seus indivíduos e não ao contrário, 

sendo o âmbito social uma soma de ações e interesses dos seus indivíduos.  

O objetivo da obra Sobre a liberdade é o de sustentar um princípio que seja capaz de 

governar em absoluto as relações da sociedade com os indivíduos, quer para o caso do 

uso da força física sob a forma de penalidades legais, quer para o da coerção moral da 

opinião pública. Assim, chegamos ao primeiro princípio fundamental dessa obra de Stuart 

Mill: o princípio do dano. 

 O princípio do dano diz que o indivíduo, exceto crianças ou aqueles que não tem a 

capacidade de responder por si, tem o direito de agir como quiser, desde de que sua ação 

não cause danos a terceiros diretamente. Assim sendo, o dano é o único fator que legitima 

o poder sobre a conduta de outrem contra a sua vontade. Mesmo que a sociedade acredite 

que o indivíduo esteja se prejudicando com sua ação, ela não tem o direito de intervir se, 
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e somente se, a ação prejudicar única e exclusivamente quem a está realizando. Mill diz 

que sobre si mesmo, ou seja, o seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. 

Entretanto, ele diz que os indivíduos não devem ser encorajados a tal tipo de ação 

prejudicial, pois ninguém vive isolado, e o próprio princípio do dano estaria sendo 

colocado em prática caso uma pessoa causasse a si mesma ou a sua propriedade algum 

mal.  

O conceito de dano é complexo e abrange uma grande extensão, e Mill aceita inclusive a 

ideia de omissão como um dano, ou seja, quando o indivíduo deixa de agir e isso 

prejudicar alguém ou o bem comum, o princípio se aplica.  

Em Sobre a Liberdade outro ponto fundamental é a defesa que Mill faz da liberdade de 

expressão e a tolerância. Ele afirma que a liberdade de discurso é fundamental para o 

desenvolvimento de uma democracia forte na qual todos tenham voz, e isso também serve 

de base para reforçar a tolerância com aqueles que pensam diferente. Para Mill, até o 

discurso comprovadamente falso deve ter seu espaço assegurado, pois ele traz consigo 

dois lados positivos. O primeiro é que os indivíduos só podem abandonar as suas falsas 

crenças por meio do debate e da exposição de outros argumentos e pontos de vista. O 

segundo diz respeito ao fato de que é apenas depois de examinar e investigar suas próprias 

crenças no processo do debate que o indivíduo pode ter a certeza que elas não são um 

mero dogma. 

Para esse debate ter lugar é preciso ter acesso ao maior número de informações, e por isso 

Mill defendia também a liberdade de imprensa. Segundo ele, esse era o antídoto contra 

governos corruptos e tirânicos, devendo ser a liberdade de imprensa garantida por 

constituição e equilibrada para que não seja tendenciosa e assegure a livre defesa entre as 

partes que se candidatam para os cargos de governo. O debate e a livre opiniões de ideia 

reforçam a ideia de uma sociedade que busca a verdade.  

“O silêncio por parte da autoridade pressupõe a infalibilidade do 

Soberano ou Tirano, o que é incompatível com a condição humana. Os 

homens de bom senso sabem da sua falibilidade. Em todas as épocas os 

homens são falíveis e precisam ter o juízo e a noção de que podem errar 

em suas opiniões. No debate e opiniões livres, os governos e os 

indivíduos precisam buscar formar a opinião mais verdadeira possível. 

Buscar o máximo de suas capacidades, retificar seus erros através da 

discussão e experiência. É justamente por estes motivos que a 

possibilidade de uma imprensa livre, condições adequadas para a 

liberdade de discussão e defesa que se torna possível uma sociedade 

capaz de levar a cabo os preceitos do Liberalismo e do Utilitarismo.” 

(FABIAN, 2016, p.94) 
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Apesar de defender a liberdade de expressão, Mill afirma que deve haver um limite para 

ela. Esse limite está fixado pela ocorrência de qualquer tipo de ofensa à liberdade do 

outro, ou seja, injúria, racismo, mentiras, agressões e assédios morais ou ameaças. A 

liberdade de expressão, para Mill, deve assegurar que as opiniões contrárias sejam 

ouvidas, desde que estas tenham um cuidado com a linguagem utilizada para que não haja 

ofensas. 

Dessa forma, para Mill a sociedade ideal seria uma sociedade harmônica na qual as 

instituições e o governo fossem justos e buscassem o melhor para todas as parcelas da sua 

população. Essa era a pretensão de Mill com sua aplicação dos princípios utilitaristas na 

política, na legislação e na moral.   

 

 

3.2 Princípio de utilidade, individualidade e política 

 

Como já apresentado anteriormente, o princípio de utilidade, para Mill, é o fundamento 

moral que afirma que as ações estão certas ou erradas de acordo com a sua tendência de 

gerar felicidade ou prazer e dor.  

Tais ações são individuais e só devem ser relevantes para a sociedade quando afetam os 

interesses de terceiros. Nas ações que afetam somente quem as realiza, como vimos no 

princípio do dano, a sociedade8 pode, apenas, orientar e aconselhar, não podendo puni-lo 

ou coagi-lo. O indivíduo só é responsável pelas consequências danosas que causa a outras 

pessoas e por essas consequências deve ser punido. 

Retomando que a finalidade última da vida para Mill é a busca de prazeres superiores, do 

intelecto, e que, para isso, é necessário usar como base o princípio de utilidade, cabe aos 

governos suprirem as condições básicas para que o indivíduo tenha a capacidade de 

alcançar esses prazeres. 

Em Utilitarismo, Mill reafirma que apenas alguns fatores atrapalham o indivíduo de 

alcançar a felicidade. Tais fatores são: a falta de liberdade, sujeição à vontade de outros 

                                                           
8 Como sociedade entende-se, aqui, todo o conjunto social, sendo então governos, instituições e 
população  
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e as más leis. Mill não considera, dentre esses fatores, as doenças e outras calamidades 

como a morte de um ente ou perdas de algum objeto de afeto, pois esse tipo de mal não 

pode ser calculado, previsto ou negado. Desta forma, para Mill, é dever do governo 

garantir as condições sociais  

“Deste modo, o aspecto fundamental do problema reside na luta contra 

estas calamidades, das quais só com uma rara boa sorte se consegue 

escapar totalmente - tal como as coisas são hoje, não é possível evitá-las 

e, muitas vezes, não se pode mitigá-las num grau considerável. No 

entanto, ninguém cuja opinião mereça alguma consideração pode duvidar 

que a maior parte dos grandes males positivos do mundo é removível e 

que, se os assuntos humanos continuarem a melhorar, acabará por ficar 

confinada a estreitos limites. A pobreza, que implica sempre sofrimento, 

poderá ser completamente eliminada através da sabedoria da sociedade, 

combinada com o bom senso e a providência dos indivíduos. Mesmo a 

doença, o mais intratável dos inimigos, pode ver indefinidamente 

reduzida a sua dimensão graças a uma boa educação, tanto física como 

moral, e a um controlo apropriado das influências nocivas - o progresso 

da ciência, aliás, promete um futuro com conquistas ainda mais directas 

a este inimigo detestável.” (MILL, 2005, p.55-56) 

 

Segundo Mill, o valor de um Estado se dá pelo valor dos indivíduos que o compõe, pela 

elevação intelectual dos indivíduos, que não permite que os homens se tornem indivíduos 

subjugados, mas verdadeiros cidadãos. 

Com a sua liberdade assegurada, o indivíduo pode agir de acordo com a sua opinião e se 

responsabilizar por ela. No entanto, as ações não podem ter o mesmo grau de liberdade 

das opiniões. Mill afirma que, uma vez que o ser humano é sujeito a falhas, não é 

recomendado a unidade de opiniões, até porque cada pessoa tem suas experiencias e 

vivencias. Por isso, tendo em vista a ampla autonomia e liberdade, no que não diz respeito 

a outros é desejável a individualidade.  

Contudo, Mill ressalta que existem muitos atos que não devem ser regulados pelo Estado 

por serem prejudiciais somente ao próprio agente, mas que, se realizados publicamente, 

desrespeitam a liberdade de outros ou as boas maneiras. Essas ações legitimam a punição 

do agente. Em Sobre a liberdade, Mill dá o seguinte exemplo 

“ O alcoolismo, por exemplo, não é geralmente objeto de interferência 

legislativa; porém devo considerar perfeitamente legitimo que uma 

pessoa que tenha praticado qualquer violência a outrem sob a influência 

do álcool deva ser colocada sob uma restrição legal e individual de forma 

que, se ela for encontrada, posteriormente, bêbada, estaria passível de 

punição e que, se cometer outra infração sob influência do álcool, a 

severidade da punição seria maior. O ato de embebedar-se, para uma 
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pessoa cuja bebedeira provoca danos a outrem, é um crime” (MILL, 

2018, p. 172) 

 

Nesta citação podemos ver, além do exemplo, o modo como o princípio de utilidade se 

aplica para a legislação em Mill. Quando uma ação é prejudicial para a maioria, ou o 

princípio do dano não é respeitado, causando mal a terceiros, é legítimo a criação de uma 

lei para a coerção do agente, podendo ela ser individual ou para toda a sociedade. Embora 

Mill afirme a liberdade do indivíduo, ele reconhece a necessidade de um controle social 

por parte do governo para que se assegure a liberdade de todos. 

Os interesses dos seres humanos, baseados na utilidade, no seu sentido mais amplo, 

legitimam a sujeição da autenticidade do indivíduo ao controle externo somente quando 

a ação do indivíduo for de interesse ou causar consequências em outros. Se uma pessoa 

causar danos a outros, cabe a penalidade legal ou, quando não for necessário, a 

desaprovação por parte da população.  

Mill então levanta a seguinte questão: “até que ponto pode ir a invasão legítima da 

liberdade para a prevenção de crimes e acidentes?” (MILL, 2018, p.169). Todos 

concordam que cabe ao governo prevenir e punir qualquer tipo de crime contra a sua 

população. Por isso, a função preventiva do governo é mais propícia a gerar polêmicas na 

sociedade, já que ela tem a tendência de produzir abusos contra a liberdade do indivíduo. 

No entanto, Mill afirma que qualquer autoridade pública ou cidadão tem o dever intervir, 

quando for cabível, se testemunhar um crime em potencial. Vale o mesmo para casos de 

acidentes.  

“Se um funcionário público, ou qualquer outro indivíduo, visse uma 

pessoa tentando cruzar uma ponte notadamente insegura e não houvesse 

tempo suficiente para avisá-la do perigo, ele poderia interpela-la sem 

infringir sua liberdade, pois a liberdade consiste em fazer o que se deseja, 

e ela não deseja cair no rio.” (MILL, 20018, p.169-170)   
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CONCLUSÃO 

 

Como demonstrado ao longo deste trabalho, a corrente ética e moral utilitarista é aquela 

que defende a maximização dos prazeres e redução das dores e a ideia de que ação é certa 

ou errada não de acordo com as suas intenções, mas sim com as suas consequências. Seus 

principais autores foram os ingleses Jeremy Bentham e Stuart Mill. O utilitarismo é regido 

pelo princípio de utilidade, que pode ser definido do modo como se segue: a ação é 

considerada moralmente correta de acordo com a sua tendência a gerar ações com 

consequências positivas ou condenáveis caso o resultado seja negativo para o maior 

número de pessoas. Diferente de outras doutrinas éticas, o utilitarismo não tem como seu 

objeto de avaliação o sujeito da ação ou os seus valores. 

Com o Iluminismo, no século XVIII, as ideias utilitaristas foram muito propagadas, pois 

iam ao encontro dos novos ideais de projetos de reforma social, jurídica e política. Essa 

doutrina, no entanto, foi duramente criticada por alguns filósofos racionalistas, por 

exemplo, Kant, crítico direto da ética consequencialista.  

Segundo Smart, existem dois tipos de utilitarismo: a) o das ações, extremo; b) e o das 

regras, restrito. A diferença entre ambos concerne ao tipo da ação: quando ela é individual 

e particular diz respeito ao primeiro tipo; porém, quando são o fundamento para a criação 

de uma regra social, então, trata-se do segundo. As teorias de Mill e Bentham, apesar de 

compartilharem do princípio básico do utilitarismo, o princípio de utilidade, tem grandes 

divergências. Enquanto o utilitarismo de Mill se aproxima mais do utilitarismo das regras, 

o de Bentham se aproxima do modelo das ações 

Inconformado com a jurisprudência de seu tempo, Bentham decidiu criar um modelo que 

pudesse ser aplicado e não fosse apenas especulativo. Assim, ele cria um sistema 

utilitarista que, para ele, poderia ser colocado em prática em diversos campos da moral 

além da filosofia, tais como na política, economia e direito.  

No que diz respeito a felicidade, Bentham tem um posicionamento antagônico a 

Aristóteles e nega a ideia de “bem-supremo”. Para Bentham, essa ideia é impossível visto 

que a felicidade acontece em situações e formas diferentes para cada pessoa e, ainda, 

variam no tempo e no espaço. O que é a felicidade para uma pessoa pode ser um desastre 

na vida de outra. Desse modo, ele nega a possibilidade da existência de um estilo de vida 

perfeito.  
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Para o desenvolvimento da sua teoria, Bentham faz uso da tradição empirista para 

justificar a escolha das ações pelo seu caráter prático e não especulativo. Ele usa do 

empirismo e de posições normativas para fundamentar seu pensamento utilitarista. Em 

sua obra, tenta mostrar questões, principalmente das ações morais, que devem ser levadas 

em consideração pelos juízes e legisladores no trato social.  

 A partir da sua análise da sociedade, valendo-se da perspectiva empírica, Bentham 

propõe a troca da teoria do direito natural pela teoria do princípio de utilidade. De acordo 

com o autor, por mais que se tente negar, todas as ações humanas então sob o domínio 

dos dois senhores que regem o princípio da maior felicidade: prazer e dor. 

Nesse sentido, a ação moralmente correta, para Bentham, tem como critério a 

maximização da felicidade para o maior número de pessoas. Este critério deve ser 

imparcial, de modo que a felicidade de um não conte mais que a felicidade de qualquer 

outra pessoa. Sendo assim, é indiferente para quem a felicidade é distribuída. 

Dado que a teoria utilitarista de Bentham se aproxima, no que diz respeito a moral, do 

utilitarismo das ações, o indivíduo não é tão comprometido com a moral a ponto da 

transgressão das regras tornar-se um problema. A moral, aqui, está ligada puramente a 

quantidade de prazer que um indivíduo pode gerar a si mesmo e ao coletivo. 

O que importa na moral benthaniana é a “balança da felicidade” ficar favorável. Essa 

balança leva em consideração apenas um aspecto do prazer e da dor, a quantidade. Por 

sua vez, essa quantidade pode ser medida através de sete fatores, são eles: intensidade, 

duração, certeza ou incerteza, proximidade, pureza, fecundidade e extensão. 

“De acordo com o hedonismo de Bentham, o valor dos prazeres depende, 

em última análise, apenas de dois factores: a sua duração e a sua 

intensidade. Os melhores prazeres - à semelhança, obviamente, das piores 

dores - são os mais prolongados e intensos.” (GALVÃO, 2005, p.15) 

 

Este cálculo, segundo Bentham, não é exato, mas sim uma aproximação, de modo que a 

ação não fique sob o autoritarismo da razão. No âmbito coletivo, o objetivo é alcançar o 

máximo possível de felicidade somada dos indivíduos que formam a comunidade. Para 

um bom funcionamento da comunidade é necessário calcular todo prazer e dor de forma 

direta e imparcial. 

Uma ação governamental é boa quando visa o interesse dos indivíduos da sua comunidade 

e quando gera prazer para o maior número de pessoas. De forma que é preferível que mais 
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pessoas sejam beneficiadas pela ação do que um prazer mais intenso, porém que atinja 

um menor número de pessoas.  

O indivíduo de Bentham é, portanto, aquele que busca o prazer e foge da dor, prevendo o 

resultado das ações através do que o autor chama de razão calculadora e, assim, avalia 

como justa ou injusta as ações de acordo com o princípio de utilidade. 

Diferente do indivíduo de Bentham, o de Mill tem um maior comprometimento com a 

moral e as regras. A teoria de Mill, mais próxima do utilitarismo das regras, usa da 

doutrina utilitarista para a criação de leis e normas sociais. Para ele, um dos erros que 

Bentham cometeu em sua teoria é o de não levar em conta a subjetividade do indivíduo, 

que, para Mill, não pode ser reduzida a uma mera máquina de calcular prazer e dor.  

A moralidade do indivíduo em Mill não se resume ao princípio de utilidade, como no 

caso de Bentham. A moral é o resumo de uma complexa rede de experiencias e regras 

que derivam da natureza humana. 

Mill afirma a existência de dois modos de avaliar os prazeres e as dores, através da 

quantidade e da qualidade. Para ele, sempre devemos buscar os prazeres com qualidades 

superiores, mesmo que estes venham em quantidade menor do que os prazeres inferiores. 

Sendo que os prazeres superiores são aqueles relacionados ao intelecto e os inferiores ao 

corpo.  

“Assim, parece que a teoria do valor de Mill, além de ser coerentemente 

hedonista, consiste num hedonismo mais sofisticado do que o de 

Bentham. No entanto, antes de nos ocuparmos da sua temia da obrigação 

moral, vale a pena referir dois dos argumentos mais fortes que foram 

avançados contra o hedonismo clássico de Bentham e Mill. 

(...) 

Se examinarmos prazeres como os de matar a sede, criar um filho, andar 

de bicicleta, magoar um inimigo, ler um romance ou ganhar um prémio, 

constataremos que estes prazeres são tão diversos que, enquanto 

experiências, não têm em comum qualquer qualidade distinta. Por isso, o 

hedonismo só será defensável caso dê lugar a um ‘hedonismo de 

preferências’. Nesta perspectiva, reconhece-se que os prazeres (e também 

as dores) partilham apenas uma celta relação com os nossos desejos ou 

preferências: todos os prazeres são desejados quando são experienciados, 

e são maiores ou melhores apenas em virtude de serem mais desejados. 

Deste modo, o bem-estar não pode ser concebido independentemente da 

satisfação de desejos.” (GALVÃO,2005, p.17-18) 

 

 

Mill reconhece que, por vezes, devido a tentações ou fraqueza de caráter, escolhemos 

prazeres inferiores em detrimento aos superiores. Por outro lado, em outros casos, por 
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falta de oportunidade de satisfazer os prazeres superiores, o indivíduo perde essa 

aspiração.  

Por isso, o autor também ressalta que, para ser possível que o indivíduo alcance os 

prazeres superiores, os inferiores básicos devem ser saciados. Entende-se por prazeres 

básicos os da alimentação, saúde, educação, entre outros, que são fundamentais para o 

indivíduo, e é dever do Estado garanti-los. Ademais, Mill afirma que as únicas coisas que 

realmente impedem o indivíduo de alcançar prazeres superiores são a educação precária 

e a falta de investimento social.   

Quanto ao tema da política, Mill detalha o surgimento do regime democrático como 

substituição dos modelos absolutistas e totalitários Ele aborda a posição do indivíduo no 

corpo constituído da sociedade democrática e os riscos que ela corre, que se disfarçam de 

vontade da maioria, costumes e cultura. Cabe ao governo cuidar para assegurar que todos 

tenham e possam expressar a sua individualidade.   

Mill defende o princípio do dano, no qual ele afirma que sobre o próprio corpo e mente o 

indivíduo é soberano. Desde que este não cause danos a outros, é legítimo o indivíduo 

fazer o que quiser, mesmo que com isso cause mal a si mesmo. Só é aceitável algum tipo 

de punição, coerção ou intervenção por parte do Estado, ou da própria sociedade (se 

cabível), quando a ação prejudicar qualquer outro além do agente.  Essa liberdade que 

Mill propõe se expande para outros campos, tais como a liberdade religiosa, de expressão 

e de imprensa. 

Estes são fatores fundamentais para o bom funcionamento da democracia. É necessário 

que todos os indivíduos tenham acesso livre a informação e conhecimento, para que, 

assim, haja um debate público forte e saudável onde todos tenham voz e espaço para dar 

sua opinião. Segundo Mill, é responsabilidade do governo proporcionar mídia livre, forte 

e diversa, pois um governo que controla e/ou manipula as informações que chegam nas 

pessoas não pode ser confiável. 

Por visar a maximização dos prazeres de seus indivíduos, esse modelo é a base para o que 

ficou conhecido como política do bem-estar social. As leis e ações públicas, segundo uma 

política utilitarista, devem ser baseadas no princípio de utilidade. Porém, levando sempre 

em consideração e protegendo ao máximo a subjetividade e individualidade de cada 

pessoa que forma a comunidade.  
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“ O mal começa quando, ao invés de promover a atividade e os poderes 

dos indivíduos e dos corpos, ele substitui sua própria atividade pela deles; 

quando, ao invés de informar, aconselhar e, dependendo da ocasião, 

denunciar, ele o faz trabalhar com grilhões, ou os coloca de lado e faz  

seu trabalho por eles. O valor de um Estado, ao longo prazo, é o valor dos 

indivíduos que o compõem; e o Estado que posterga os interesses 

relativos à ampliação e elevação mental deles, os indivíduos, a um pouco 

mais de habilidade administrativa ou àquela aparência que a prática dá 

nos detalhes dos negócios; um Estado que atrofia sues homens para que 

eles se tornem instrumentos dóceis em suas mãos até mesmo para 

propósitos benéficos; este Estado  descobrirá que nada grandioso pode 

vir a ser realizado por homens pequenos, e que a perfeição da máquina 

pela qual tudo foi sacrificado não será, por fim, de proveito algum, porque 

para que uma máquina funcione mais suavemente ela precisa daquela 

força vital que o Estado preferiu extinguir.” (MILL, 2018, p.202) 
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