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“A independência individual é a primeira das necessidades modernas. 

Consequentemente, não se deve nunca pedir seu sacrifício para estabelecer 

a liberdade política. ” 

  

Benjamin Constant – “Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos” 



 

RESUMO 

 
Oliveira, Karoline de. As liberdades individuais em John Stuart Mill: o problema da 

conciliação entre o liberalismo e o utilitarismo. 2019. 75 p. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2019. 

 

 

Desde o seu surgimento na modernidade, as liberdades individuais vêm sendo amplamente 

discutidas e cada vez mais reivindicadas. A luta pelo direito de ter uma esfera da vida privada 

imune às interferências do Estado foi uma das causas defendidas pelo filósofo inglês John 

Stuart Mill (1806-1873), que dedicou anos de sua vida a esse assunto. Em Sobre a Liberdade 

(1859), Mill tece uma longa linha argumentativa em favor das liberdades do indivíduo e 

contra a interferência paternalista do Estado, mas, além disso, o filósofo também fez parte 

da tradição utilitarista. Diante disso, muitos duvidaram que ele poderia ser ao mesmo tempo 

um defensor das liberdades individuais e um utilitarista, pois o princípio de liberdade e o 

princípio de utilidade são, para alguns, incompatíveis. Ao longo deste trabalho, analisaremos 

algumas das objeções feitas a Mill para tentar descobrir se é possível uma leitura 

conciliadora desses dois princípios. 
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ABSTRACT 

 
 
Oliveira, Karoline de. The individual liberties in John Stuart Mill: the problem of the 

conciliation between liberalism and utilitarianism. 2019. 75 p. Dissertation (Master in 

Philosophy). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2019.  

 

Since its emergence in the Modernity, individual liberties have been widely discussed and 

increasingly claimed. The fight for the right to have a sphere of private life immune to State’s 

interference was one of the causes defended by the english philosopher John Stuart Mill (1806-

1873), who devoted years of his life to this subject. In On Liberty (1859), Mill wrote strong 

arguments in favor of the individual liberties and against the paternalistic interference of the 

State, but in addition to it the philosopher was also part of the utilitarian tradition. This way, 

many critical doubted that he could be both an advocate of individual libetrties and an 

utilitarian, due to the fact that, for some, the liberty principle and the principle of utility are 

incompatible. Throughout this work, we will examine some of the objections made to Mill to 

try to find out if a conciliatory reading of these two principles is possible. 

 

 

Keywords: liberalism, moral, individual, utilitarianism, compatibility 
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 INTRODUÇÃO 

 

A luta pelas liberdades individuais é um assunto cada vez mais urgente nas 

sociedades contemporâneas. Desde o advento da modernidade, a questão de saber onde 

começa e onde termina a autoridade do Estado na vida dos indivíduos vem sendo 

exaustivamente discutida. Casos polêmicos como eutanásia, prostituição e jogos de azar 

são alguns exemplos de situações que evidenciam o conflito entre as liberdades 

individuais e a intervenção estatal. Até que ponto tais intervenções seriam justificáveis? 

É quase impossível que tais discussões ocorram sem que seja invocado o princípio 

de liberdade formulado pelo filósofo inglês John Stuart Mill (1806-1873). Mill foi um 

dos maiores defensores das liberdades individuais contra o paternalismo estatal.  Em seu 

célebre ensaio Sobre a Liberdade,1 ele nos apresenta sua visão de como essa equação 

composta por estado, sociedade e indivíduo poderia tornar-se mais equilibrada.  

Além de ser um grande defensor das liberdades individuais, Mill também era um 

utilitarista. No entanto, o seu utilitarismo difere em aspectos importantes daquele de seu 

mestre Jeremy Bentham (1748-1832), e essas diferenças são apresentadas em sua obra 

Utilitarismo.2 Tal fato fez com que muitos de seus críticos duvidassem de seu 

comprometimento com o liberalismo político. Muitos questionaram: afinal, é possível 

que o princípio de liberdade – que se fundamenta na ideia de que aquelas ações que 

concernem diretamente apenas ao indivíduo devem ser livres de intervenções estatais – e 

o princípio de utilidade – que preconiza que uma ação correta é aquela que leva em 

consideração a multiplicação da felicidade do maior número de pessoas – coexistam de 

maneira harmoniosa?  Essas questões e outras críticas serão discutidas ao longo deste 

trabalho a fim de avaliar sua procedência. 

 O trabalho está dividido em três partes. Ao longo do primeiro capítulo, busquei 

remontar as origens do utilitarismo enquanto doutrina filosófica, bem como a sua relação 

com o liberalismo. No segundo capítulo, busquei apresentar as características das 

principais formas de utilitarismo: o utilitarismo de atos, o utilitarismo indireto, o 

utilitarismo de regras e o utilitarismo institucional, para, em seguida, analisar em qual 

deles a filosofia milleana se encaixa melhor. 

No terceiro e último capítulo, a discussão se concentrou nas condições de 

                                                      
1 Mill, John Stuart. Sobre a Liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2016. 
2 Mill, Stuart John. Utilitarismo. São Paulo: Escala, 2007. 

 



 

possibilidade de garantia das liberdades individuais em um projeto utilitarista, 

apresentando casos nos quais o princípio de utilidade e liberdade parecem estar em 

conflito, e na apresentação de uma interpretação mais abrangente do princípio de 

liberdade feita pelo filósofo francês Ruwen Ogien (1949-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DO UTILITARISMO E 

SUA RELAÇÃO COM O LIBERALISMO 
 

 

1.1.  As raízes do utilitarismo  

 

Definir qual é o fundamento de uma ação moral e estabelecer um critério através 

do qual se possa julgar se uma ação é ou não moralmente condenável é um tema que 

perpassa toda a história da Filosofia. Diversos pensadores se debruçaram sobre o tema 

em busca de uma solução para essa questão que é tão fundamental aos assuntos humanos. 

Na busca por uma fundamentação da moral que fosse capaz de servir como critério 

para nortear as ações humanas, muitas teorias éticas surgiram ao longo da história da 

filosofia. O utilitarismo, por exemplo, tem como fundamento a noção de utilidade, isto é, 

que uma ação moralmente correta é aquela que observa a maximização da felicidade do 

maior número de pessoas e que causa o menor sofrimento possível. 

É possível falar, guardadas as proporções, que as raízes do utilitarismo já estavam 

presentes em doutrinas que vão desde o epicurismo à filosofia moral de David Hume 

(1711-1776). Epicuro (341-270 a.C.) foi um antigo filósofo grego que, entre outras coisas, 

defendia que somos movidos basicamente pela busca do prazer e pela fuga da dor. Assim, 

para ele, tanto melhor será nossa vida se pudermos aumentar a felicidade/prazer e eliminar 

a dor e o sofrimento. Essa maneira de enxergar a condição humana o levou a estabelecer 

que a melhor forma de viver seria adotar um estilo de vida simples e cultivar desejos 

igualmente simples, de modo que assim pudéssemos satisfazê-los facilmente, evitando o 

sofrimento que desejar coisas que estão muito fora do nosso alcance pode nos causar. 

Apesar de o epicurismo ser muitas vezes associado a uma doutrina que valoriza 

apenas os prazeres corpóreos desenfreados, não era exatamente isso que o filósofo 

defendia, o que parece bastante claro quando ele diz: 

 
Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos 

aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos 

sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso 

pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam 

erroneamente, mas ao prazer que é ausência de sofrimentos físicos e de 

perturbações da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos, 

nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das 

outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas um 



 

exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda 

rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma 

imensa perturbação toma conta dos espíritos.3 

 

Assim, não é possível supor que o epicurismo era uma doutrina que defendia a 

desmedida busca por prazeres corpóreos. A importância que o filósofo atribui ao papel 

da prudência (phrónesis) em sua filosofia como sendo o “princípio e o supremo bem” e 

fonte de todas as virtudes deixa claro que, para Epicuro, a felicidade a que se refere só 

pode ser alcançada através da moderação que a prudência impõe aos desejos. 

Ainda tendo as sensações como ponto de partida para o agir moral, muitos 

comentadores incluem também o filósofo escocês David Hume (1711-1776) como um 

dos que indiretamente deram início àquilo que se consagraria mais tarde como a escola 

filosófica conhecida como utilitarismo. Hume, contudo, não deve ser considerado um 

utilitarista, pois embora defendesse que as sensações e as paixões determinam os fins 

morais que pretendemos alcançar, o papel que ele atribui à razão no agir moral é bastante 

diferente do que viriam a pressupor os utilitaristas anos mais tarde. Para Hume: 

 
Como a moral, portanto, tem uma influência sobre as ações e os afetos, 

segue-se que não pode ser derivada da razão, porque a razão sozinha, 

como já provamos, nunca poderia ter tal influência. A moral desperta 

paixões, e produz ou impede ações. A razão, por si só, é inteiramente 

impotente quanto a esse aspecto. As regras da moral, portanto, não são 

conclusões de nossa razão.4 

 

Nesse sentido, o filósofo escocês é muitas vezes considerado um “sentimentalista 

moral”, para quem o intelecto não exerce qualquer função no sentido de justificar 

racionalmente os princípios morais. Para Hume, existe algo como um “senso moral” que 

nada mais é que sentimentos dotados de razão sem, no entanto, serem determinados por 

ela. Tal senso moral seria uma espécie de virtude que nos impeliria a agir bem. Dessa 

forma, sendo as paixões aquilo que impulsiona o agir moral, elas não poderiam ser fruto 

de uma reflexão racional, como ele deixa claro quando diz: 

 

Nada pode se opor ao impulso da paixão, ou retardá-lo, senão um 

impulso contrário; e para que esse impulso contrário pudesse alguma 

vez resultar da razão, esta última faculdade teria de exercer uma 

influência original sobre a vontade e ser capaz de causar, bem como de 

impedir, qualquer ato volitivo. […] A razão é, e deve ser, apenas a 

escrava das paixões, e não pode aspirar à outra função além de servir e 

                                                      
3 Epicuro. Carta sobre a felicidade: (a Meneceu). São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 17. 
4 Hume, David. Tratado da natureza humana. Tradução Débora Danowski. 2. ed. rev. e ampliada. São 

Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 497. 



 

obedecer a elas.5 

 

Assim, em que sentido seria possível enxergar na filosofia moral humeana as 

raízes da doutrina utilitarista? Para o filósofo escocês, nem todas as ações ou qualidades 

são passíveis de classificação moral. Segundo Hume, o objeto dos nossos sentimentos 

morais está diretamente ligado a uma noção pública de utilidade das ações: 

 
A utilidade e a vantagem de uma qualidade para nós são uma fonte de 

virtude, assim como o fato de ser agradável aos outros; e certamente 

nada nos é mais útil, na condução de nossa vida, que um grau 

apropriado de orgulho, que nos torna conscientes de nosso próprio 

mérito e nos dá confiança e segurança em todos os nossos projetos e 

empreendimentos.6 

 

Dentro dessa perspectiva, Hume é um dos primeiros a colocar a utilidade como 

sendo um critério de avaliação. O grande mérito do filósofo escocês foi reconhecer que a 

utilidade é sempre invocada em todas as discussões que buscam avaliar os aspectos 

positivos e negativos das ações tomadas. Hume a reconheceu ainda como componente 

principal que nos liga diretamente aos nossos semelhantes. Para ele, o senso moral que 

possuímos faz com que sejamos tomados por um sentimento de felicidade sempre que 

estamos diante de ações que tendem a aumentar a utilidade pública e um sentimento de 

ressentimento pelo infortúnio quando ocorre o oposto. Assim, atitudes dotadas de justiça 

e que tenham tendência a favorecer a utilidade pública e, desse modo, nos causar 

sentimentos de aprovação, podem ser consideradas virtuosas.  

No final do século XVIII, as ideias de Hume foram retomadas por autores tais 

como William Paley (1743-1805), William Godwin (1756-1836), Jeremy Bentham 

(1748-1832) e, posteriormente, John Stuart Mill (1806-1873). Apesar de todos 

compartilharem os ideais do Iluminismo, buscaram de diferentes maneiras radicalizar 

essa concepção de utilidade e criar uma doutrina ética totalmente fundada nela. 

 

1.2. O utilitarismo clássico 

 

 

O contexto iluminista do século XVIII trouxe uma crescente confiança na razão 

humana em oposição à arbitrariedade da autoridade religiosa. Assim, muitos autores 

desenvolveram suas doutrinas éticas tendo a razão como seu componente principal. Um 

dos maiores expoentes do racionalismo moral foi o filósofo prussiano Immanuel Kant 

                                                      
5 Hume, David. Tratado da natureza humana, pp. 450-451. 
6 Hume, David. Tratado da natureza humana, p. 636. 



 

(1724-1804), que estabeleceu o imperativo categórico como um princípio a priori para as 

ações morais e que também proíbe que as pessoas sejam utilizadas como meios para se 

alcançar determinados fins. Os utilitaristas também viram na razão potencial para orientar 

as ações morais, no entanto, não viam grandes problemas de pessoas serem utilizadas 

como meios para se alcançar determinados fins se isso garantisse a maximização da 

felicidade geral. 

O utilitarismo se estabelece enquanto uma escola filosófica distinta apenas no 

século XVIII. Antes disso, havia alguns pensadores que, como vimos na seção anterior, 

começaram a abrir os caminhos para que isso fosse possível. O utilitarismo, de um modo 

geral, parte de uma concepção hedonista da natureza humana, isto é, funda-se na ideia de 

que a felicidade humana consiste na busca do prazer e na fuga da dor. Contudo, muitos 

autores divergem em relação à definição de felicidade, como e por que alcançá-la, bem 

como quanto ao estabelecimento do que seriam prazer e dor, o que fez com que surgissem 

diferentes concepções de utilitarismo ao longo da tradição.  

Pertencendo ao time dos precursores do utilitarismo clássico, William Paley 

(1743-1805) foi um teólogo e filósofo britânico que defendia uma espécie de “utilitarismo 

teológico”. Para ele, sendo os homens criação de um Deus bondoso e misericordioso, é 

da vontade dessa divindade que nossas ações visem a maximização da felicidade do maior 

número de pessoas possível e tendam a minimizar o sofrimento. Paley inicia o capítulo 

VI do livro II de The Principles of moral and political philosophy,7 intitulado “Utilidade”, 

levantando algumas questões em que somos convidados a fazer uma difícil reflexão moral 

acerca de diversas situações. O filósofo nos questiona, por exemplo, sobre a utilidade que 

resultaria do assassinato de um político corrupto ou ainda se haveria grandes males em 

roubar um rico avarento para dar aos pobres, uma vez que esse dinheiro provavelmente 

produziria muito mais felicidade nas mãos desses últimos, que teriam assim meios de se 

alimentarem e se vestirem apropriadamente. 

 Diante de tais questionamentos, resta ainda uma questão fundamental à qual 

devemos nos dedicar: deveríamos considerar as ações acima mencionadas como 

aceitáveis ou deveríamos enxergar nisso uma prova de que a utilidade é um critério 

insuficiente de avaliação moral? A resposta dada por Paley segue em outra direção: ele 

acrescenta à sua argumentação a ideia de que precisamos levar em consideração as 

consequências particulares e as gerais de uma ação. A respeito do caso do assassinato do 

                                                      
7  Paley, William. The Principles of moral and political philosophy. Boston: Boston School Edition, 1832. 



 

político corrupto, afirma: 

 

A consequência negativa particular de uma ação é o dano que essa ação 

singular direta e imediatamente ocasiona. A consequência negativa 

geral é a violação de alguma regra geral útil ou necessária. Assim, a 

consequência particular negativa do assassinato acima descrito são o 

medo e a dor que o falecido sofreu, a perda da vida, que é preciosa tanto 

para homens maus quanto para os bons, ou ainda o dano e a aflição que 

a sua morte ocasionou para sua família, amigos e dependentes. A má 

consequência geral é a violação desta regra geral necessária de nenhum 

homem poder ser condenado à morte por seus crimes senão por uma 

autoridade pública.8  

 

Assim, o utilitarismo proposto por Paley enfatiza que mesmo que devamos 

considerar as consequências particulares e gerais de uma ação, a segunda é a que 

determina a utilidade a qual a sua doutrina se refere. Então, para todos os questionamentos 

anteriores por ele levantados, o que vai determinar a melhor atitude a ser tomada são as 

consequências gerais. Desse modo, Paley deu início ao que posteriormente viria a ser 

chamado utilitarismo de regra, assunto ao qual retomaremos posteriormente. Paley estava 

ciente de que justificar a utilidade com base em uma regra geral necessária demandava 

uma explicação a respeito de onde se derivaria tal regra. A resposta dada por ele é Deus: 

 
Uma atenção às regras gerais, portanto, está incluída na própria ideia de 

recompensa e punição. Consequentemente, seja qual for o motivo 

existente para se esperar uma recompensa futura e uma punição nas 

mãos de Deus, ele é também razão suficiente para acreditar que ele 

[Deus] procederá na distribuição delas por regras gerais.9 

 

Desse modo, o utilitarismo de Paley nada mais é que uma forma de tentar buscar 

uma justificativa racional para explicar a vontade de Deus. Outro aspecto que vale a pena 

ser mencionado sobre o teólogo britânico é que ele era um grande defensor da propriedade 

privada como forma de promover a felicidade geral e, nesse sentido, foi considerado um 

conservador. 

Já William Godwin (1756-1836) foi o fundador do anarquismo filosófico. Ele 

acreditava que o governo era uma grande força corruptora da sociedade, mas que se 

tornaria obsoleto à medida em que o conhecimento se expandisse e que o entendimento 

humano se aperfeiçoasse. Além disso, Godwin também foi um importante nome entre os 

primeiros utilitaristas. Em oposição ao “utilitarismo teológico”, ele pertence ao grupo 

daqueles que ficaram conhecidos como “extremistas políticos ateus”. 
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9 Paley, William. The Principles of moral and political philosophy, p. 64 [tradução minha]. 



 

O utilitarismo de Godwin é reconhecido por ser extremamente rigoroso em 

relação à imparcialidade do agente diante da ação a ser tomada, que deve visar apenas o 

bem-estar geral. Essa sua visão fica bastante clara naquilo que ficou conhecido como “a 

famosa causa de fogo”, contida em sua obra An Enquiry Concerning Political Justice, 

and its Influence on General Virtue and Happiness,10 (1793), na qual pede que 

imaginemos a seguinte situação: você está em um prédio em chamas com outras duas 

pessoas, uma camareira e um arcebispo, sendo este último um grande benfeitor para a 

humanidade. Você só tem tempo hábil para salvar um deles. O que fazer? Para Godwin, 

a decisão é simples: nós deveríamos salvar a vida do arcebispo pelo valor dela para a 

felicidade humana, e deveríamos fazê-lo mesmo se nós fôssemos a camareira ou se esta 

fosse alguém da nossa família. O rigor e a imparcialidade que o utilitarismo de Godwin 

requer nos remete, salvas as proporções, ao imperativo categórico kantiano. 

 
1.3. Uma figura excêntrica: Jeremy Bentham 

 

O filósofo e jurista britânico Jeremy Bentham (1748-1832) é atualmente um dos 

nomes mais lembrados dentro da tradição utilitarista, embora pouco tenha desfrutado do 

reconhecimento do seu trabalho em vida. Apenas alguns anos após a sua morte, quando 

seu discípulo John Stuart Mill (1806-1873) se colocou a tarefa de revisar a doutrina de 

seu mestre, a filosofia benthaminiana finalmente se difundiu. 

Na maioria das vezes, Bentham é lembrado por seus críticos apenas como uma 

figura excêntrica, o que de fato era, mas são inegáveis a importância e a influência que 

seu pensamento teve no mundo ocidental moderno e que ainda ecoa até os dias atuais. A 

ideia do panóptico,11 por exemplo, certamente serviu de base para vários dos mais 

modernos sistemas de vigilância das nossas sociedades, nas quais estamos 

constantemente sendo vigiados – quer tenhamos consciência disso ou não. 

Na direção oposta ao sentimentalismo moral de Hume, que reconhece o papel do 

prazer e da dor no agir moral, mas confere valor quase nulo ao papel da razão nesse 

processo, Bentham, em Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação (1789) 

parte de uma concepção hedonista da natureza humana para desenvolver seu sistema 

                                                      
10 Godwin, William. An Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and 

Happiness. London: G. G. & J. Robinson, 1793. 
11 O panóptico consiste na ideia de um princípio ideal concebida por Bentham, segundo o qual as 

instituições seriam arquitetadas de modo que seriam necessários poucos guardas para vigiar muitos, porém 

a arquitetura do prédio não permitiria aos vigiados saberem quando eles estariam ou não sendo observados, 

o que faria com que eles sempre se comportassem temendo punições. 



 

baseado no princípio de utilidade, que tem como objetivo arquitetar o edifício da 

felicidade através da lei e da razão. Mas em que consistiria tal princípio? Segundo o jurista 

inglês: 

 

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 não vale somente para qualquer ação de um 

indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida do 

governo.12 

 

Essa definição do princípio de utilidade gera bastante controvérsia entre os leitores 

da obra benthaminiana. De um lado, há os que veem nela uma justificação para o egoísmo 

exagerado, uma vez que inicialmente se refere à “tendência de aumentar ou a diminuir a 

felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo” e, por outro lado, há aqueles que se 

apegam apenas à segunda parte da definição, que se refere às medidas que devem ser 

adotadas pelo legislador. Um pouco mais adiante, ao prosseguir com a sua definição de 

utilidade, Bentham deixa margem possível para que possam ser feitas ambas 

interpretações, pois considera as condições nas quais o princípio da utilidade deve ser 

utilizado circunstanciais: 

 

O termo utilidade designa aquela propriedade existente em 

qualquer coisa, propriedade em virtude da qual o objeto tende a 

produzir ou proporcionar benefício, vantagem, bem ou felicidade 

(tudo isto, 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 em geral, tratar-se-

á da felicidade da comunidade, ao passo que, em se tratando de 

um indivíduo particular, estará em jogo a felicidade do 

mencionado indivíduo.13 

 

 

A polêmica se torna ainda maior quando, além dessa definição de utilidade, o 

filósofo afirma não haver distinção entre os tipos de prazer, e que o seu valor é 

determinado simplesmente por sete medidas de quantidade, sendo elas: intensidade, 

duração, certeza ou incerteza, proximidade ou afastamento, fecundidade, pureza e 

                                                      
12 Bentham, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. In.: Os Pensadores – Stuart 

Mill & Bentham. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 4. 
13 Bentham, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, p. 4. 



 

extensão. Assim, muitos críticos fazem uma leitura bastante negativa da doutrina 

benthaminiana, pois julgam que ela, além de encorajar atitudes demasiado egoístas, 

também não faz nenhuma distinção entre os prazeres animais e os humanos, sendo 

considerada por muitos uma “doutrina de porcos”.14 No entanto, há quem defenda a 

posição de Bentham ao propor essas ideias, como é o caso do professor de Moral e 

Filosofia Política na Universidade de St. Andrews, Tim Mulgan: 

 
Como tudo o mais que escreveu, as listas de prazeres de Bentham foram 

produzidas para um propósito particular. Regras jurídicas devem ser 

aplicadas a casos particulares por juízes individuais. Assim, Bentham 

oferece ao legislador uma lista de fatores para os juízes considerarem – 

fatores correlacionados ao prazer e à dor – ao invés de prescrever 

punições específicas para cada ofensa possível.15 

 

 Tal afirmação de Mulgan parece estar de acordo com o que Bentham tinha em 

mente, uma vez que ele deixa claro que: 

 
Não se pode esperar que o referido método [cálculo dos prazeres] possa 

ser seguido a rigor antes de qualquer julgamento moral, ou antes de 

qualquer ação legislativa ou judicial. Todavia, o método como tal pode 

ser sempre mantido diante dos olhos.16 

 

Apesar do fato de ter nascido em uma família de advogados – seu pai e seu avô o 

eram – o interesse de Bentham pelo Direito era diferente do de seus familiares. O filósofo 

britânico se interessava não em exercer a advocacia, mas sim em melhorar e reformar o 

Direito e o modo como as leis eram feitas em sua época. É importante ressaltar que o 

contexto no qual Bentham estava inserido era o do século XVIII, e que nesse período o 

regime político predominante na Europa era a monarquia absolutista, o que significava 

que quem fazia e aplicava as leis era uma única e mesma pessoa, o rei. Esse fato deixava 

Bentham bastante incomodado, pois via que nesse contexto a lei era utilizada meramente 

como uma forma de atender aos interesses de uma pequena elite. 

O fato de ter tido seus conselhos sobre reformas legislativas ignorados pelos 

monarcas fez com que Bentham se tornasse, posteriormente, um grande defensor da 

reforma democrática, defendendo o direito ao sufrágio para todos os adultos do sexo 

masculino capazes de ler, o que significava uma atitude bastante radical à época. Outro 

                                                      
14 Tal expressão se tornou famosa após ter sido utilizada pelo ensaísta inglês Thomas Carlyle para se referir 

à doutrina benthaminiana. Tal referência pode ser encontrada em The Selected Works of Thomas Carlyle. 

Uma das passagens diz: "Defina o dever de todo de porcos: "É a missão da porquice universal e o dever de 

todos os porcos, em todos os momentos, diminuir a quantidade do inatingível e aumentar a do atingível” 

[tradução minha]. 
15 Mulgan, Tim. Utilitarismo. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 20. 
16 Bentham, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, p. 18. 



 

tema que não pode deixar de ser mencionado quando se trata da figura de Bentham é a 

sua ferrenha crítica às teorias dos direitos naturais. Para ele, a concepção de “direito 

natural” não passa de uma ficção e não faz sentido imaginar que existam direitos que 

independam de um sistema legislativo factualmente existente. Nesse sentido, na visão 

benthaminiana, os direitos só existem na medida em que são úteis seja para 

aumentar/garantir a felicidade, seja para minimizar/evitar a dor. 

Apesar de sua doutrina ser repleta de questões que careceriam de maiores 

explicações, tais como a falta de um critério que fosse capaz de garantir a diferença entre 

os prazeres humanos e os animais ou como toda a complexidade que envolve a vida 

humana poderia ser reduzida a categorias quantificáveis de dor e prazer, é inegável a 

contribuição de Bentham não só para o utilitarismo como também para a legislação e à 

doutrina liberal como um todo, e foi a partir do seu trabalho que ele inspirou um dos mais 

influentes filósofos liberais do século XVIII, seu discípulo e herdeiro, John Stuart Mill. 

 

1.4 John Stuart Mill: o herdeiro de Bentham e uma nova concepção de utilitarismo 

 

 

O filósofo inglês John Stuart Mill (1806-1873) é um dos maiores nomes dentro do 

liberalismo político e também dentro da doutrina ética utilitarista. A educação nada 

comum que recebeu de seu pai, James Mill (1773-1836), que lhe ensinou de grego, latim 

e política a noções de cálculo diferencial, sem jamais tê-lo mandado à escola, fez de Mill 

uma figura ímpar e um ferrenho defensor da liberdade. 

A obra de Mill atravessou os séculos e até hoje é quase impossível manter uma 

discussão sobre os direitos individuais, por exemplo, sem invocar o célebre princípio de 

liberdade proposto por ele em sua obra mais famosa Sobre a Liberdade (1859).17 O 

filósofo também exerceu bastante influência em sua época com seus escritos sobre 

economia, direito das mulheres, lógica etc.  

Embora muito influenciado pelo utilitarismo de seu mestre, Jeremy Bentham 

(1748-1832), o espírito crítico de Mill, que fora fomentado pela educação recebida por 

seu pai, o fez ver os perigos de adotar sectarismos, e ele começou a se recusar, a partir de 

1824, a se intitular como utilitarista, embora posteriormente fosse se colocar a tarefa de 

revisar a doutrina de seu mestre e reformulá-la para considerar questões às quais Bentham 

não havia atentado.  

                                                      
17 Mill, John Stuart. Sobre a Liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2016. 



 

Em 1861, quando Utilitarismo18 é publicado, Mill já havia sido exposto às críticas 

socialistas em relação ao utilitarismo benthamista de que a doutrina era extremamente 

fria e desvinculada de questões de justiça social. Além disso, o filósofo também 

tencionava, assim como os demais utilitaristas, responder aos intuicionistas morais. Ele 

sinalizava que a ciência moral carece de um princípio que seja capaz de decidir entre os 

vários outros em uma situação de conflito, e acreditava que um tal princípio deveria ser 

evidente por si próprio. O princípio a que se refere é princípio de utilidade. Todavia, 

embora, como seu mestre, Mill também considerasse que uma ação moralmente correta 

era aquela que maximizava a felicidade do maior número, estando ainda preso à noção de 

felicidade como ampliação do prazer e ausência de dor, ele difere em relação aos tipos de 

prazeres, colocando em uma posição hierárquica superior os prazeres intelectuais em 

relação aos corporais: 

 
É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito; 

melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o tolo ou 

o porco são de opinião diferente, é porque eles apenas conhecem seu 

próprio lado da questão. A outra parte, em comparação, conhece ambos 

os lados.19  

 

 Nesse sentido, ao estabelecer essa hierarquia, Mill está claramente respondendo 

às críticas feitas ao utilitarismo benthaminiano em relação à falta de finalidade da vida 

além do prazer, e de que o utilitarismo era uma doutrina digna de porcos. A resposta de 

Mill é a de que os seres humanos são dotados de faculdades mais elevadas do que os 

apetites animais e, desse modo, são capazes de reconhecer a superioridade dos prazeres 

intelectuais sobre os corpóreos e escolher os primeiros. 

 Outro ponto que merece destaque na reformulação da doutrina de Bentham feita 

por Mill é sua resposta à crítica recorrente de que o utilitarismo era apenas um modo de 

legitimar o egoísmo. Essa não parece ser nem de longe a intenção de Mill, e ele busca 

deixar isso bem claro quando diz: 

 
(...) Tenho me detido neste ponto, como sendo uma parte necessária de 

uma concepção perfeitamente justa de Utilidade ou Felicidade, 

considerada como a norma da conduta humana. Mas não é, de forma 

alguma, uma condição indispensável para a aceitação do padrão do 

utilitarismo; pois tal padrão não é a maior felicidade do próprio agente, 

mas a quantidade maior de felicidade conjunta; e se possivelmente 

houver dúvida que um caráter nobre é sempre mais feliz por sua 

                                                      
18 Mill, Stuart John. Utilitarismo. São Paulo: Escala, 2007. 
19 Mill, Stuart John. Utilitarismo, p. 25. 



 

nobreza, não poderá haver nenhuma dúvida de que ele faz outras 

pessoas mais felizes, e que o mundo em geral ganha imensamente com 

ele.20 

 

Contudo, embora reconheça que a felicidade a que o utilitarismo se dedica não é 

a do próprio agente, mas sim aquela que atinja o maior número de pessoas possível, Mill 

deixa claro que o utilitarismo não tem nenhum parentesco com o ascetismo. É claro que 

faz parte da concepção utilitarista a ideia de que os seres humanos são capazes de 

sacrificar o seu bem individual em nome da felicidade geral, no entanto, isso não significa 

que o sacrifício seja um bem em si mesmo, por si só: 

 
Toda honra para aqueles que podem renunciar para si próprios o prazer 

pessoal da vida, quando por tal renúncia contribuem dignamente para 

aumentar a quantidade de felicidade no mundo; mas aquele que realiza 

tal sacrifício ou professa realizá-lo por qualquer outro propósito não é 

mais merecedor de admiração do que o asceta montado nesse pilar. Ele 

poderá ser uma prova inspiradora do que o homem pode fazer, mas 

seguramente não é um exemplo do que ele deveria fazer.21  

  

 A partir dessa discussão em torno do sacrifício entre o bem individual e a 

felicidade geral, surge uma grande polêmica em torno da obra milleana, uma vez que, 

além de utilitarista, ele é também um liberal e é muitas vezes reconhecido mais pelo seu 

papel dentro da teoria liberal do que pelas suas contribuições ao utilitarismo, embora seja 

difícil dissociar sua doutrina ética e sua doutrina política, o que não aparenta ser mesmo 

a intenção de Mill. 

 

1.5 A relação entre os princípios de liberdade e o de utilidade 

 

 

Em 1854, Mill começa a escrever aquela que se tornará uma das maiores obras 

em defesa das liberdades individuais, que será publicada em 1859. O ensaio Sobre a 

Liberdade é a obra na qual mais claramente o filósofo discute sobre a legitimidade das 

interferências estatais e sociais na vida do indivíduo e busca demarcar uma área de 

atuação individual que seja livre de tais intervenções. Ele inicia o ensaio afirmando que 

o que se propõe a discutir não é a chamada “liberdade da vontade”, mas sim a liberdade 

civil. A necessidade de encontrar um princípio norteador para o debate político em uma 

sociedade democrática se apresenta a partir da seguinte constatação: 

 

                                                      
20 Mill, Stuart John. Utilitarismo, p. 27. 
21 Mill, Stuart John. Utilitarismo, p. 32. 



 

Não existe, de fato, nenhum princípio assente com o qual se possa 

verificar rotineiramente a propriedade ou impropriedade da 

interferência do governo. As pessoas decidem de acordo com suas 

preferências pessoais. Algumas, sempre que veem algum bem a fazer 

ou algum mal a remediar, de bom grado incentivam o governo a cuidar 

do assunto, ao passo que outras preferem suportar praticamente todas e 

quaisquer mazelas sociais a deixar que elas engrossem ainda mais o 

campo dos interesses humanos passíveis de serem submetidos ao 

controle do governo.22 

 

 A partir disso, Mill passará a discutir quais são os deveres do indivíduo enquanto 

membro de um corpo social, quando e como as intervenções do Estado e da sociedade 

podem ser legítimas e como é possível equacionar os interesses de cada membro dessa 

equação para tornar possível que todos possam se beneficiar dela. Contudo, muitos 

intérpretes têm dificuldades para entender Sobre a Liberdade como uma obra consistente, 

pois não conseguem dissociá-la de Utilitarismo, obra na qual o filósofo expõe sua 

concepção ética.  

Embora em Utilitarismo o objetivo de Mill fosse reformular a doutrina de 

Bentham e torná-la mais palatável ao público, essa reformulação, no entanto, não é capaz 

de escapar ao grande problema que é conciliar o projeto ético e político de Mill, que se 

ilustra a partir do momento em que ele defende, no ensaio Sobre a Liberdade, que o 

indivíduo só precisa responder perante à sociedade nos atos em que afeta diretamente o 

interesse de terceiros, mas que sobre si mesmo, seu corpo e mente ele deve ser sempre 

soberano. Porém, em Utilitarismo, obra publicada dois anos após o ensaio, afirma que: 

 
Devo novamente repetir que os críticos do utilitarismo raramente têm a 

honestidade de reconhecer: que a felicidade que forma o padrão 

utilitarista daquilo que é certo na conduta não é a felicidade do próprio 

agente, mas aquela de todos envolvidos. Assim, entre a sua própria 

felicidade e a de outros, o utilitarismo requer que a pessoa seja 

rigorosamente imparcial quanto um espectador desinteressado e 

benevolente.23  

 
A partir daqui as leituras se dividem: de um lado, há quem veja o conceito de 

individualidade proposto em seu liberalismo político como intrinsecamente anti-utilitarista, 

fazendo com que a noção de progresso social defendida por Mill torne a liberdade condicionada 

a contingências, como é o caso do filósofo americano comunitarista Michael J. Sandel.24 Por outro 

lado, há quem defenda que não há uma inconsistência entre as teses defendidas pelo filósofo 
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inglês, como é o caso de Mauro Cardoso Simões,25 que enxerga a possibilidade de uma leitura 

conciliadora das teses. 

Ao descrever, em Sobre a Liberdade, o princípio de liberdade como “um princípio muito 

simples”, é quase inevitável supor que Mill não fazia ideia de quantas controvérsias se sucederiam 

após a publicação do ensaio, principalmente por parte daqueles que tentariam buscar uma unidade 

no corpo da obra do autor. Em linhas gerais, Mill defende: 

 

Este princípio é o de que o único fim pelo qual a humanidade está 

autorizada, individual ou coletivamente, a interferir na liberdade de 

ação de qualquer um de seus integrantes é a autodefesa. Pois o único 

propósito para o qual o poder pode ser exercido sobre qualquer membro 

de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar dano aos 

outros.26  

 

A partir desse princípio, muitas questões que soam polêmicas para uma parcela 

significativa da sociedade ganham respaldo e caráter de legitimidade. Um exemplo dessas 

questões é a discussão em relação à eutanásia voluntária de pacientes terminais ou 

portadores de doenças irreversíveis. Entre aqueles que defendem a eutanásia voluntária 

está o filósofo australiano Peter Singer, utilitarista e um dos grandes nomes da filosofia 

contemporânea, conhecido por defender posições polêmicas. Em obras tais como 

Rethinking Life and Death27 e Ética Prática,28 o filósofo defende a eutanásia voluntária 

como exercício da autonomia pessoal que tem por objetivo reduzir um sofrimento 

intolerável. A defesa de Singer se fundamenta principalmente no princípio de liberdade 

proposto por Mill, que defende a soberania do indivíduo sobre sua mente e corpo. 

Segundo ele, para saber quais são os limites da autoridade da sociedade sobre o 

indivíduo, é antes necessário que ambas as partes saibam aquilo que mais particularmente 

lhes diz respeito. Para ele, à individualidade pertence a parte da vida na qual o principal 

interessado é o indivíduo, e consequentemente, à sociedade, a parte em que ela é a 

principal interessada. 

Dentro dessa perspectiva, Mill rejeita a noção de contratualismo, segundo a qual 

a sociedade deve se fundamentar em um contrato social. O filósofo inglês acredita que 

nenhum bom propósito se satisfaz com a invenção de um contrato do qual se deduz 

obrigações. Apesar disso, Mill afirma que todos os que recebem proteção da sociedade 
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devem retribuir tal benefício. Dessa forma, Mill conclui que o fato de viver em sociedade 

torna imprescindível que os indivíduos que a compõem comprometam-se a ter certa 

conduta em relação aos demais, e afirma: 

 

Cabe dizer que renuncio a qualquer vantagem em favor de meu 

argumento que poderia provir da ideia de um direito abstrato, como algo 

que não depende da utilidade. Considero a utilidade como a base última 

de todas as questões éticas; mas deve ser a utilidade no sentido mais 

amplo, fundada nos interesses permanentes do homem como ser de 

progresso. Sustento que tais interesses autorizam a sujeição da 

espontaneidade individual ao controle externo apenas no que se refere 

aos interesses de outras pessoas.29  

 

Nesse sentido, é possível pensar até que ponto, apesar de rejeitar o contratualismo, 

Mill, ao considerar que devemos maximizar a utilidade no longo prazo e não em casos 

particulares, poderia se desvincular, por exemplo, da concepção política de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) baseada no conceito de “vontade geral”, que tenta harmonizar a 

relação entre Estado e indivíduo fazendo com que a vontade do segundo tenda sempre ao 

coletivo, condicionando o exercício da liberdade a desejar aquilo que é melhor para o 

bem comum.  

O filósofo americano Michael J. Sandel é um comunitarista e crítico da doutrina 

de Mill. Para Sandel, quando Mill propõe que se devem respeitar os direitos individuais 

com o objetivo de promover o progresso social, ele torna tais direitos reféns da 

contingência e isso pode ser problemático, na medida em que também é possível que uma 

sociedade atinja certa forma de progresso social e felicidade de longo prazo através da 

tirania. A pergunta de Sandel a Mill seria a seguinte: moralmente falando, os direitos 

individuais, em tal sociedade, seriam desnecessários, uma vez que o objetivo final foi 

alcançado por outros meios?  

Mill dificilmente concordaria com isso, uma vez que se coloca em oposição a toda 

e qualquer forma de tirania, e é justamente isso que motiva, por exemplo, a sua crítica a 

Auguste Comte (1798-1857), a quem acusa de propor um despotismo da sociedade sobre 

o indivíduo. Sua relutância em aceitar tal ataque à liberdade individual também pode ser 

identificada quando o filósofo inglês afirma, no capítulo II de Sobre a Liberdade, no qual 

faz a sua célebre defesa da liberdade de pensamento e expressão, que:  

 

Se todos os seres humanos, à exceção de um, fossem da mesma opinião 

e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não 

estaria mais justificada em silenciar essa pessoa do que estaria ela, se 
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detivesse o poder, em silenciar toda a humanidade.30  

 

Assim, para tentar escapar a esse problema, Sandel acusa Mill de introduzir o 

cultivo à individualidade e o caráter como importantes no cálculo utilitarista, o que seria 

uma forma de apelo a ideais morais além do previsto pelo utilitarismo, uma vez que 

pressupõe a ideia de progresso e desenvolvimento humano. A tese de Sandel é que Mill 

não reformula a doutrina de Bentham, mas a abandona. 

Enquanto há aqueles que, como Sandel, desconsideram a possibilidade de Mill ser 

ao mesmo tempo um utilitarista e um liberal, há também aqueles que veem a possibilidade 

de fazer uma leitura das obras Sobre a Liberdade e Utilitarismo identificando uma 

unidade temática que as perpassa e traz à tona um amplo projeto ético-político do filósofo 

inglês. 

Embora crítico de Mill, inclusive em relação ao seu utilitarismo, o filósofo 

americano John Rawls (1921-2002) faz, em uma de suas conferências, a análise do 

princípio de liberdade e o vê, dentro do corpo da obra de Mill, como um “axioma indireto” 

condicionado ao princípio de utilidade. Ao analisar a passagem supracitada, na qual o 

filósofo inglês afirma que mesmo a esmagadora maioria não teria legitimidade para 

silenciar um dissidente, seria possível afirmar que Mill estaria enfaticamente se negando 

a considerar a satisfação dos interesses da maior quantidade de pessoas, o que estaria em 

contradição com uma formulação geral do utilitarismo. Rawls se questiona como isso 

poderia ser possível sem recorrer a uma noção de direito abstrato, que Mill tão 

insistentemente se nega a adotar. Em certo sentido, próprio Rawls apresenta uma resposta 

a essa questão que pode ser favorável a uma leitura conciliadora das teses milleanas, 

quando diz:  

 
Tenhamos em mente que Mill está defendendo o princípio da liberdade 

como algo subordinado ao princípio da utilidade e que deve dirigir os 

debates políticos públicos sobre como ordenar as instituições políticas 

e sociais básicas. Lembremos que para Mill essas instituições são 

modos de formar e educar um caráter nacional adequado para a era 

democrática. Com isso, ele quer dizer que, quando compreendermos o 

papel do princípio da liberdade e as condições atuais e futuras de sua 

aplicação, veremos que não há boas razões fundadas na utilidade para 

fazer exceções se a utilidade for compreendida propriamente como os 

interesses permanentes do homem como ser progressista.31  

 

 Já professor Mauro Cardoso Simões é defensor de uma leitura conciliadora da 
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obra de Mill. Para ele, o princípio da individualidade de Mill, em oposição ao 

individualismo benthamiano, parece teleológico e normativo: 

 

Ao afirmar a centralidade da individualidade humana em seu 

pensamento, Mill não admite sua redução ao simples prazer e dor ou a 

qualquer outra coisa; ao afirmar a importância do desenvolvimento de 

si, ele identifica o bem-estar do indivíduo a uma sorte completamente 

diferente da concepção de felicidade de Bentham, o que o conduziu a 

conclusões que são muito distintas da geração anterior de utilitaristas.32  

 

Dentro dessa perspectiva, Mill rejeita intervenções paternalistas, ainda que 

tenham como objetivo o “benefício” do próprio indivíduo, o que se ilustra no exemplo 

dado no capítulo IV, do caso de uma pessoa que não sabe dos perigos de uma ponte que 

fora desativada recentemente. Por um lado, Mill afirma que, se um cidadão a agarrasse e 

tentasse impedi-la à força de atravessar, ele não estaria, de forma alguma, infringindo de 

forma efetiva a liberdade daquele indivíduo, “pois a liberdade consiste em fazer o que se 

deseja, e essa pessoa não deseja cair no rio”.33 Contudo, Mill defende que essa pessoa 

deveria ser apenas avisada do perigo, e não forçosamente impedida de se expor a ele. Essa 

consideração ele estende à venda de venenos ou drogas. Assim, para Cardoso: 

 

Neste sentido, uma soma maior de felicidade/utilidade pode ser 

alcançada em uma ordem social restringida pelo antipaternalismo, 

realidade na qual o exercício da autoridade ocorre sem 

constrangimentos, e tenderia a maximizar a utilidade. O utilitarismo de 

Mill, portanto, protegeria os interesses vitais dos indivíduos como 

condições mínimas para a promoção da felicidade, desaprovando a 

promoção do bem-estar por intermédio da limitação da liberdade 

individual.34 

 

Contudo, o desafio de tentar conciliar uma doutrina utilitarista e uma doutrina 

liberal parece longe de estar resolvido, pois há casos em que essa querela se torna ainda 

mais profunda e requer uma análise minuciosa de suas implicações. Analisar esse conflito 

sob a ótica da discussão acerca da liberdade de expressão pode nos ajudar a chegar ainda 

mais fundo na raiz do problema. 

 

1.6 A liberdade de expressão em John Stuart Mill: os princípios de utilidade e 

liberdade dão conta dessa questão? 
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No segundo capítulo de seu ensaio Sobre a Liberdade (1859), Mill faz uma célebre 

defesa da liberdade de expressão e apresenta uma argumentação que repousa, 

principalmente, mas não exclusivamente, no argumento da presunção de infalibilidade – 

a ideia de que, ao silenciar um discurso, o que está por trás é a pretensão do censurador 

de ser o detentor da verdade absoluta. 

Apesar de sua argumentação ser consistente e elaborada de maneira a permitir que 

até mesmo aqueles que não estão familiarizados com a sua filosofia possam acompanhá-

la e até mesmo concordar com ela, há quem discorde de que os argumentos apresentados 

por Mill sejam suficientes para presumir que a liberdade de expressão deva ser absoluta 

e aceita sem restrições. O filósofo australiano Henry John McCloskey35 (1925-) é um dos 

que pensam assim. Para ele, a ideia de que um único princípio geral seja capaz de indicar 

com precisão quais e quando as interferências são necessárias e desejáveis na liberdade 

de expressão, como propunha Mill, é algo bastante controverso. Para McCloskey, os 

argumentos liberais mais avançados permitem que a necessidade dessas interferências 

seja determinada a partir de situações e fatos concretos e não com base em um princípio 

geral abstrato. 

O segundo capítulo de Sobre a Liberdade, intitulado “Da liberdade de discussão 

e pensamento”, se inicia com Mill afirmando não julgar mais necessário defender a 

liberdade de imprensa contra governos tirânicos, visto que já a pressupomos como uma 

conquista “permanente”. Apesar disso, ele demonstra preocupação com relação à 

liberdade de expressão mesmo em casos em que um governo esteja em pleno acordo com 

os interesses do povo e não deseje de forma alguma coagi-lo, pois, para Mill, negar ao 

povo o direito de exercer a liberdade de expressão diretamente ou por meio de atitudes 

governamentais é um ato ilegítimo independente da forma de governo vigente. 

Ainda no início do segundo capítulo, Mill apresenta um argumento que pode soar 

contraditório à tradição utilitarista que integra. Enquanto que em uma visão utilitarista 

clássica a maximização da felicidade do maior número de pessoas é o único critério moral 

para julgar se uma ação é correta, ao defender o direito ao exercício da liberdade de 

discurso, Mill afirma: 

 

Se todos os seres humanos, à exceção de um, fossem da mesma opinião 

e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não 

estaria mais justificada em silenciar essa pessoa do que estaria ela, se 
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detivesse o poder, em silenciar toda a humanidade.36 

 

Vale a pena repetir essa citação, pois nela se encontra evidente a gravidade da 

proposta de uma leitura conciliadora entre os princípios de utilidade e de liberdade. Nesse 

sentido, quando Mill afirma que a quantidade não importa quando se trata de silenciar um 

discurso, ele parece estar indo contra o ideal utilitarista de que a felicidade do maior 

número de pessoas deve ser levada em conta como critério para decidir sobre o que é 

correto fazer. Entretanto, se observarmos as suas palavras, ele afirma que continua 

defendendo a utilidade como critério moral a ser observado, porém ele argumenta que 

 
(...) deve ser a utilidade no sentido mais amplo, fundada nos interesses 

permanentes do homem como ser de progresso. Sustento que tais 

interesses autorizam a sujeição da espontaneidade individual ao 

controle externo apenas no que se refere àquelas ações individuais que 

concernem ao interesse de outras pessoas.37 

 

Há três questões importantes aqui. Em primeiro lugar, temos a posição de Mill de 

que ninguém está autorizado a silenciar um discurso independentemente de ele constituir 

uma opinião minoritária. Em segundo lugar, temos a sua posição de que devemos 

observar a utilidade em seu sentido mais amplo, considerando os interesses do homem 

como um ser de progresso, o que faz com que muitos estudiosos da obra milleana o 

classifiquem como um utilitarista de regra. Por fim, em terceiro lugar, temos o 

posicionamento de Mill, baseado no princípio de liberdade, de que a espontaneidade 

individual só deve ser submetida ao controle externo naquelas ações que concernem aos 

interesses de outra pessoa. 

 Embora, à primeira vista, essas posições possam parecer inconciliáveis, Mill 

argumenta de forma a tentar torná-las complementares. A fim de defender a sua primeira 

posição, a de que silenciar qualquer discurso não é algo aceitável, o filósofo inglês se 

propõe a analisar duas hipóteses do que o silenciamento de um discurso pode representar, 

que são um desdobramento do argumento de infalibilidade. A primeira hipótese é a de 

que a opinião a ser silenciada por meio da autoridade pode ser verdadeira. Quanto a isso, 

Mill afirma: 

 

É claro que os que desejam suprimi-la negam sua verdade, mas eles não 

são infalíveis. Não têm qualquer autoridade para decidir a questão por 

toda a humanidade e privar todas as outras pessoas dos meios de julgar. 

Recusarem ouvidos a uma opinião por terem certeza de que ela é falsa 
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é supor que a certeza deles é igual a uma certeza absoluta. Todo 

silenciamento de um debate é uma pretensão de infalibilidade.38 

 

 Somado a isso, o filósofo inglês acrescenta um ponto importante ao debate: só faz 

sentido pressupor que uma opinião é verdadeira se houver a possibilidade de contestá-la. 

A segunda hipótese é a de a opinião censurada ser falsa. Nesses casos, Mill afirma que 

mesmo que a opinião a ser censurada esteja errada, os erros podem ser corrigidos através 

não só da experiência, mas também da discussão. Portanto, o erro tem também um caráter 

didático. Para exemplificar como o confronto e o questionamento de pensamentos 

dominantes é importante, Mill usa o caso de Isaac Newton (1643-1727): “[s]e não se 

tivesse permitido questionar até mesmo a filosofia newtoniana, a humanidade não poderia 

sentir a completa segurança que sente agora em relação à sua verdade.”39 

Nesse sentido, parece que, se o argumento da infalibilidade fosse aplicado apenas 

aos casos em que as opiniões a serem contestadas fossem crenças factuais, isto é, crenças 

que comportam a possibilidade de serem verdadeiras ou falsas, boa parte dessa discussão 

seria um pouco mais facilmente resolvida a favor de Mill. Contudo, um ponto importante 

levantado por McCloskey é que, nas áreas em que a intolerância é mais comumente 

praticada, a questão não se resume meramente a verdadeiro ou falso, como nos casos de 

crenças religiosas, valores morais e até mesmo de preconceito racial. 

  Ainda que muitas vezes se possa enxergar a defesa da liberdade de expressão feita 

por Mill como irrestrita e absoluta, é preciso reconhecer – e McCloskey o faz – que o 

filósofo inglês não é assim tão radical. No início do capítulo 3 de Sobre a Liberdade, ele 

deixa claro que: 

 

Ninguém pretende que as ações sejam livres como as opiniões. Pelo 

contrário, até mesmo as opiniões perdem a sua imunidade quando são 

expressas em circunstâncias tais que convertem essa sua expressão em 

franca instigação a alguma ação perniciosa. A opinião de que os 

comerciantes de trigo matam pobres de fome ou que a propriedade 

privada é um roubo deve se manter intocada, sem ser molestada, quando 

é simplesmente divulgada pela imprensa, mas pode a justo título 

incorrer em punição quando exposta oralmente a uma turba exaltada 

reunida diante do estabelecimento de um cerealista ou divulgada entre 

a mesma turba na forma de um cartaz.40 

 

 A partir dessa visão, seria um erro inferir que marchas supremacistas como a 

ocorrida em Charlottesville, no Estado americano de Virgínia, teriam o apoio de Mill. 
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Segundo a rede de notícias BBC: 

 
Os participantes do protesto desta sexta-feira [11 de agosto de 2017] 

carregavam bandeiras dos Confederados e gritavam palavras de ordem 

como: “Vocês não vão nos substituir”, em referência a imigrantes; 

“Vidas Brancas Importam”, em contraposição ao movimento negro 

Black Lives Matter; e “Morte aos Antifas”, abreviação de 

“antifascistas”, como são conhecidos grupos que se opõem a protestos 

neonazistas.41 

 

 

Em relação a isso, Mill é enfático ao afirmar que as ações que causam danos a 

terceiros sem uma causa justificável não só podem como devem ser controladas seja por 

sentimentos contrários ou mesmo pela interferência ativa da humanidade. Aqui, surgem 

duas questões importantes. Por um lado, seria preciso descobrir quem seria capaz de 

definir quando uma ação que causa danos a terceiros é justificável e, por outro lado, 

parece que há algo que está além do argumento de infalibilidade que precisa ser levado 

em consideração para se discutir os limites da liberdade de expressão. É esse o ponto de 

McCloskey quando afirma: 

 
Se, alternativamente, o argumento é usado para apoiar um direito 

qualificado à liberdade de expressão, ou seja, se for reconhecer que 

existem bens e valores que não sejam crenças verdadeiras que podem 

anular as reivindicações de  crenças verdadeiras, tais como bens e 

valores como felicidade humana, justiça, respeito pelas pessoas, então 

os proponentes do argumento seriam obrigados a permitir muitos outros 

motivos para restringir a liberdade de expressão do que os observados 

por Mill ou pelos princípios liberais contemporâneos.42  

 

Diante disso, parece que a restrição à liberdade de expressão se faz necessária nos 

casos em que as opiniões confrontadas não pertencem à dinâmica da falseabilidade e que 

de alguma forma entendemos que há outros bens que não apenas a verdade que também 

devem ser levados em consideração. Consideremos o caso dos vazamentos feitos pelo 

australiano Julian Paul Assange, fundador do site Wikileaks, no qual publicou abusos 

governamentais, tais como o tratamento dado pelo governo americano aos prisioneiros de 

Guantánamo, e também documentos secretos do Exército americano sobre a Guerra do 

Afeganistão e tantos outros casos.  

Para considerar Assange um herói ou um criminoso, precisamos recorrer a 

julgamentos de valor que estão além da dinâmica verificacional. Se o consideramos um 
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herói, é por pressupormos que a dignidade humana está acima do que pode representar os 

perigos de arriscar a segurança da soberania de uma nação. Por outro lado, se o 

consideramos um criminoso, esse julgamento provavelmente repousa na ideia de que a 

liberdade de expressão não deve ser irrestrita, e que ameaçar a soberania de um país é 

sempre injustificável.   

 A posição de McCloskey quanto a isso é que a restrição à liberdade de expressão 

é uma questão que admite graus. Isso significaria dizer que uma mesma opinião poderia 

ser admitida em um artigo acadêmico, mas não em um programa de televisão, por 

exemplo. Assim, para McCloskey, poderia ser admissível censurar a liberdade de 

expressão em um meio, mas não em outro, e nesse sentido ele e Mill parecem estar de 

acordo – basta retornarmos ao exemplo dos comerciantes de milho. Quanto à 

argumentação de Mill de que qualquer restrição à liberdade de expressão significaria 

privar toda a humanidade da verdade ou daquilo que pode ser verdade, McCloskey 

afirma: “[i]sso não é assim. Para governantes de um país, suprimir uma visão verdadeira 

como falso não é privar a humanidade da verdade. Muitas vezes, a visão suprimida é a 

que é protegida da intolerância em outro país”.43  

A posição de McCloskey é a de que o próprio utilitarismo, do qual Mill faz parte, 

pressupõe que uma defesa da liberdade de expressão deve levar em consideração muito 

mais do que a verdade ou a possibilidade de verdade de uma opinião: “(...) o dano feito 

ou prevenido tem que ser pesado contra a verdade perdida, e aos riscos e danos envolvidos 

na supressão, mesmo temporariamente, da verdade”.44 O filósofo australiano questiona 

ainda quais seriam os grandes males de limitar a liberdade de expressão daqueles que 

insistissem em professar teorias de que a Terra é plana, falsas teorias médicas ou 

falsidades sobre os efeitos do tabagismo. Nesses casos, ele assume estar inclinado a 

aceitar que limitar tais discursos não configuraria nenhum mal para a humanidade. 

Ainda no que diz respeito à censura de certas opiniões, há quem afirme que 

defender o direito de todos terem direito a expressar suas próprias opiniões não passa de 

um slogan vazio, como é o caso do professor americano de ciência política da 

Universidade de Virgínia, Collin Bird: 

 
Mesmo se estivermos falando simplesmente de crenças pessoais em vez 

de sobre ações e condutas das pessoas, alegações do tipo que todos 

merecem suas próprias opiniões, que devemos nos abster de julgá-las 
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ou que as visões dos indivíduos merecem respeito igual são 

insustentáveis. Presumivelmente, é-se merecedor das próprias opiniões 

à medida que se tem fundamentos adequados para aceitá-las. Se for 

assim, dizer então que são igualmente merecedores de suas opiniões 

implica que todos têm fundamentos igualmente bons para as crenças 

que proclamam. Mas isso não pode estar certo; há simplesmente 

estupidez e besteira demais para isso ser remotamente plausível.45  

 

Assim, Bird recorre à questão da fundamentação de uma opinião ou crença pessoal 

como sendo aquilo que autorizaria ou não as pessoas a serem livres para expressá-las. 

Contudo, novamente cairíamos no problema de saber quem seria encarregado de julgar a 

legitimidade de tais fundamentos. Dentro dessa perspectiva, McCloskey acusa o 

argumento da infalibilidade de ser insuficiente para garantir uma liberdade de expressão 

absoluta, bem como de ser incapaz de definir claramente os casos em que as exceções 

devem ser aplicadas. Desse modo, em sua visão, ele não passa de um princípio liberal 

geral que atribui valor às crenças verdadeiras, mas que também deve observar bens e 

valores como o bem-estar e a felicidade humana, o autodesenvolvimento, a justiça e tantos 

outros valores imprescindíveis para o bom funcionamento das sociedades 

contemporâneas. 

A partir da argumentação apresentada, parece ficar claro que, ao apresentar o 

argumento da infalibilidade humana como um apelo para a defesa da liberdade de 

expressão, Mill não deixa claro como esse argumento pode funcionar quando as opiniões 

em choque não são crenças factuais. Podemos inferir de seus escritos que a liberdade de 

expressão deve ser garantida e que todos têm direito a ela, porém ele deixa claro que há 

uma grande diferença entre a liberdade de ter uma opinião e a de agir de acordo com ela 

quando isso envolve danos a terceiros. Em sua visão, se o indivíduo se abstém de molestar 

aos outros e busca agir de acordo com a sua inclinação e julgamento em coisas que dizem 

respeito apenas a ele mesmo, as mesmas razões que garantem que a tal opinião é livre 

devem garantir que ele possa agir de acordo com ela. Dessa forma, parece claro que a 

liberdade de expressão para Mill não é de forma alguma absoluta e irrestrita, pois está 

condicionada ao princípio de liberdade. 

O grande problema levantado por McCloskey é que apenas o argumento da 

infalibilidade humana não é suficiente para encerrar a discussão sobre os limites da 

liberdade de expressão, uma vez que nas áreas mais controversas a questão não se resume 

a verdadeiro ou falso e, ainda, mesmo recorrendo ao princípio de liberdade – segundo o 
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qual só se pode interferir nas ações dos indivíduos quando estes estiverem causando danos 

a terceiros –, ele parece ser bastante vago, pois podem haver casos em que isso não fica 

tão evidente.  

No caso de Julian Assange, por exemplo, a atitude de divulgar dados secretos de 

governos está certamente causando danos a terceiros, contudo, se recorrermos ao 

utilitarismo, o número de pessoas beneficiadas pela descoberta desses arquivos não 

legitimaria tal atitude? E ainda, se formos mais longe e considerarmos a utilidade em 

relação aos interesses permanentes do homem como um ser de progresso, como propõe 

Mill, não estaria Assange fazendo um bem à humanidade? Se a resposta for positiva, o 

próprio Mill teria de concordar com ela. Entretanto, ele mesmo afirma que as ações não 

são tão livres quanto as opiniões, e que só estamos autorizados a agir de acordo com as 

nossas crenças se elas não interferirem nos interesses de terceiros, o que Assange 

claramente faz. Assim, o argumento da infalibilidade humana e mesmo o princípio de 

liberdade não parecem ser suficientes para dar conta desse tipo de questão. Dessa forma, 

McCloskey parece estar com a razão ao propor que, nesses casos, os limites da liberdade 

de expressão devem ser definidos observando caso a caso. 

Embora tenham sido levantadas muitas questões importantes neste primeiro 

capítulo, a principal delas ainda permanece sem resposta: é possível considerar Mill um 

utilitarista? A resposta a essa pergunta requer que nos debrucemos sobre as diversas 

formas de utilitarismo e algumas doutrinas que se parecem, mas não se confundem com 

ele, como é o caso do consequencialismo, e ver se alguma delas permite que a liberdade 

individual seja preservada mantendo um projeto de felicidade geral como sua principal 

finalidade.  

  Assim, no segundo capítulo, nos concentraremos nas diversas formas de 

utilitarismo, expondo as suas particularidades, críticas e limites para, posteriormente, 

analisar em qual delas a filosofia de Mill se enquadra melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II  

 
UTILITARISMO (S)  

 

 

Apesar de reconhecer os perigos de um governo tirânico, Mill era bastante 

cauteloso também em relação à democracia, pois, para ele, apenas a possibilidade de 

participar do governo não era sinônimo ou garantia de liberdade. 

Devemos ter em mente que as liberdades individuais surgem como algo 

absolutamente próprio da modernidade, o que é muito bem retratado no célebre ensaio do 

pensador, escritor e político Benjamin Constant (1767-1830).46 Nele, Constant defende 

que há duas formas de liberdade: a dos antigos e a dos modernos, e que é preciso distingui-

las. Em linhas gerais, a liberdade, para os antigos, está ligada à participação direta na vida 

política, de modo coletivo, e à deliberação em praça pública sobre assuntos relativos à 

cidade.  

Nesse sentido, a liberdade de um cidadão era medida pela quantidade de tempo 

que ele podia se dedicar ao exercício da política. Um ponto negativo desse tipo de 

liberdade, para Constant, é que, ao dedicar-se unicamente à participação nos assuntos do 

corpo social, os homens tornam-se alheios às preocupações com aquilo que na 

modernidade se denominará como “direitos individuais”. 

Um dos grandes méritos de Mill foi ter se atentado aos perigos de uma “tirania da 

maioria”.47 Mill enfatizava que: 

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

ele é exercido, e o dito “governo autônomo” não é o governo que cada 

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

Além disso, a vontade do povo, na prática, significa a vontade da 

parcela mais numerosa ou mais ativa do povo, isto é, a maioria; o povo, 

portanto, pode querer oprimir uma parte de seus integrantes, e é preciso 

tomar precauções contra este como contra qualquer outro abuso de 

poder. Assim, a limitação do poder do governo sobre os indivíduos nada 

perde de sua importância quando os detentores do poder devem 

responder regularmente à comunidade, isto é, ao grupo mais forte 

dentro dela.48 

 

Ora, como é então possível garantir as liberdades individuais e, ao mesmo tempo, 
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ter a maximização da felicidade do maior número possível de pessoas como objetivo? A 

verdade é que nem todos os utilitaristas tinham objetivos assim tão ambiciosos quanto os 

de Mill. Como de costume dentro da Filosofia, o utilitarismo não se reduz a uma única e 

absoluta corrente filosófica. Embora, de um modo geral, todas compartilhem, em alguma 

medida, do conceito de utilidade clássico, que tem como definição a promoção da 

felicidade do maior número de pessoas possível e a minimização do sofrimento, as 

interpretações quanto ao que seria felicidade, bem como dor/sofrimento, e até mesmo em 

relação aos critérios capazes de estabelecer a forma correta de fazer o cálculo variam 

muito de autor para autor. 

Devido a isso, surgiram ao longo da tradição novas correntes utilitaristas e 

variações dessa doutrina. Contudo, nos deteremos apenas em quatro formas de 

utilitarismo neste capítulo, são eles: o utilitarismo de atos, o utilitarismo indireto, o 

utilitarismo de regras e o utilitarismo institucional. 

 

2.1 O utilitarismo de atos  

 

 

  A vertente utilitarista conhecida como “utilitarismo de atos” é, provavelmente, a 

forma mais conhecida de utilitarismo. Essa corrente filosófica defende que uma ação deve 

ser julgada moralmente apenas considerando cada situação particular. Dessa forma, o 

utilitarismo foi e tem sido considerado ao longo da tradição como uma doutrina de 

pessoas egoístas e frias, mas a verdade é que nem todos os utilitaristas estão de acordo 

com essa formulação. 

  O utilitarismo de atos recebe objeções tanto de não-utilitaristas quanto de 

utilitaristas. Uma objeção que atinge em cheio essa forma de utilitarismo é brilhantemente 

apresentada pelo filósofo comunitarista americano Michael J. Sandel (1953-) em sua obra 

Justiça: O que é fazer a coisa certa?.49 Ele conta a história de quatro marinheiros ingleses 

que estavam à deriva em um bote salva-vidas, no Atlântico Sul, no verão de 1884. Eles 

dispunham de pouquíssima comida e nenhuma água potável. Após alguns dias vivendo 

nesse martírio, um dos tripulantes, o taifeiro, ficou doente. Depois de quase vinte dias à 

deriva, o capitão sugeriu um sorteio para decidir quem deveria ser sacrificado para 

garantir a subsistência dos outros tripulantes. Após alguma relutância por parte dos 

companheiros, o capitão fez uma oração e, em seguida, acertou o moribundo com um 
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canivete. 

 Cerca de quatro dias após o frio assassinato e, de todos os tripulantes terem se 

alimentado da carne do companheiro, os três sobreviventes foram resgatados. Ao 

retornarem à Inglaterra, foram julgados e confessaram o crime, alegando que se tratava 

de uma questão de necessidade. Sandel argumenta que, apesar de à primeira vista essa 

parecer uma justificação bastante lógica e plausível, 

 

[e]sse argumento está sujeito, no mínimo, a duas objeções. 

Primeiramente, pode-se perguntar se os benefícios de matar o taifeiro, 

analisados como um todo, realmente pesaram mais do que os custos. 

Mesmo se considerarmos o número de vidas salvas e a felicidade dos 

sobreviventes e de suas famílias, a aceitação desse crime poderia ter 

consequências ruins para a sociedade em geral — enfraquecendo a 

regra contra o assassinato, por exemplo, aumentando a tendência das 

pessoas de fazer justiça com as próprias mãos, ou tornando mais difícil 

para os capitães recrutar taifeiros. Em segundo lugar, se mesmo depois 

de todas as considerações os benefícios pesassem mais do que os custos, 

não teríamos a incômoda impressão de que matar e comer um taifeiro 

indefeso é errado, por motivos que vão além dos cálculos de custos e 

benefícios sociais? Não é um erro usar um ser humano dessa maneira 

— explorando sua vulnerabilidade, tirando sua vida sem seu 

consentimento — mesmo que isso seja feito em benefício de outros?50 

 

Existe uma infinidade de exemplos e situações que poderiam ser utilizados com 

vistas a evidenciar a fragilidade dessa vertente do utilitarismo, mas a situação apresentada 

por Sandel serve bem para os nossos propósitos. As objeções apresentadas pelo filósofo 

americano se dividem em duas partes. A primeira delas é interessante porque é uma crítica 

consequencialista a uma doutrina utilitarista, uma vez que Sandel mostra-se preocupado 

com as consequências a longo prazo da aceitação dessa atitude nesse caso isolado, o que 

já era também uma preocupação do ”utilitarismo teológico” de William Paley, como 

vimos no capítulo anterior. A segunda objeção recorre, a um “emotivismo” ou “senso 

moral”, que nos faria sentir incomodados mesmo considerando toda explicação lógica 

fornecida pela teoria. E, na sequência, apela para a uma formulação do imperativo 

categórico kantiano, que proíbe que as pessoas sejam utilizadas como meios para fins, 

ainda que isso seja uma situação de “necessidade”, como alegavam o capitão e seu 

advogado de defesa. 

O utilitarismo de atos é alvo de críticas severas dentro da própria corrente 

utilitarista, como Tim Mulgan expõe de maneira bastante clara em sua obra Utilitarismo, 
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que é um verdadeiro guia para todos aqueles que se interessam pela doutrina utilitarista: 

 
Em particular, ele [o utilitarismo de atos] enfrenta uma oposição em 

bases utilitárias – a de que é autodestrutivo, porquanto calculadores 

constantes não maximizam o bem-estar. Se a nossa meta for o bem-

estar máximo, às vezes faremos melhor se não a almejarmos 

diretamente. Por que é desaconselhável almejar diretamente a 

felicidade? Porque alguns resultados valiosos são calculadoramente 

elusivos – eles não estão disponíveis para aqueles que deliberadamente 

os almejam.51 

 

Após apresentar essa formulação, Mulgan lista cinco exemplos nos quais as 

fragilidades de se aderir a essa vertente do utilitarismo se tornam ainda mais evidentes, 

contudo, para os nossos presentes propósitos, apenas o quinto item da lista, ao qual chama 

de “problemas de coordenação”, será suficiente. A formulação apresenta a situação 

hipotética na qual cada indivíduo deve decidir de que lado da estrada deseja conduzir. Se 

cada um calcular qual é a melhor opção, é bastante provável que teremos como resultado 

que uma parte optará pela esquerda enquanto outra escolherá a direita, de modo que a 

situação será caótica. Nesse sentido, uma parte considerável dos utilitaristas tentam 

escapar desse problema recorrendo a uma distinção entre o que seria um critério de 

avaliação moral e um procedimento decisório: 

 

A maximização do bem-estar é, em última instância aquilo que torna os 

resultados bons e as ações corretas. Pode parecer óbvio que o 

procedimento decisório do utilitarismo seja: “sempre busque 

maximizar a felicidade”. Todavia, a existência de benefícios 

calculadoramente elusivos leva muitos utilitaristas a negar isso. Os 

utilitaristas devem avaliar os procedimentos decisórios da mesma 

maneira que avaliam qualquer outra coisa. O melhor procedimento 

decisório é qualquer procedimento que maximize a felicidade. Este 

pode ser o simples procedimento que maximize a felicidade, mas pode 

não sê-lo. Se algum outro procedimento produziria mais felicidade, 

então você deve segui-lo em seu lugar.52 

 
2.2 O utilitarismo indireto 

 

 

O utilitarismo indireto é frequentemente conhecido pelo ecletismo de abordagens 

éticas que admite. Isso decorre do fato de que essa ramificação do utilitarismo defende, 

simultaneamente, por um lado, a tese de que uma ação correta é aquela resultante de um 

procedimento de decisão utilitarista, mas, por outro lado, também admite que o melhor 
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procedimento pode divergir do critério utilitarista de correção. 

Assim, não seria equivocado dizer que o utilitarismo indireto trata a utilidade 

como um “padrão de correção/justiça”, mas que endossa o respeito a princípios e direitos, 

bem como recomenda o cultivo de virtudes e tudo mais que for necessário com o objetivo 

de produzir e maximizar a utilidade agregada, ainda que isso signifique recorrer a outras 

abordagens éticas. Desse modo, para Mulgan, os utilitaristas indiretos buscam demarcar 

suas divergências com o utilitarismo de atos: 

 

Uma vez que mudemos da avaliação isolada de atos particulares para a 

avaliação de procedimentos decisórios ou padrões de comportamento 

ao longo de toda a vida do agente, obtemos resultados diferentes em 

nossos vários contos. Um xerife ou outro oficial incumbido de zelar 

pelo cumprimento da lei que adote a política de nunca enforcar ou 

torturar o inocente irá produzir mais felicidade ao longo de sua vida do 

que um xerife que esteja disposto a enforcar uma pessoa inocente. No 

curso de uma vida, é provável que o xerife enforcador calcule mal, seja 

descoberto (levando à desgraça pública e à perda da fé no sistema 

judicial), ou sofra de um trauma psicológico. Estas desvantagens são 

suficientes para pesarem mais do que os benefícios que um 

enforcamento ocasional possa produzir.53 

  

 Inegavelmente, existem mais vantagens interessantes na adoção dessa forma de 

utilitarismo do que no utilitarismo de atos. O utilitarismo indireto nos livra da tarefa de 

termos que calcular o que devemos fazer a cada nova situação com a qual nos deparamos, 

bem como coloca a maximização da utilidade como um padrão de correção para quais 

regras as pessoas devem seguir, e não como um procedimento decisório para quais atos 

as pessoas devem adotar a cada caso particular. Mas, se essa formulação permite que 

outras abordagens éticas sejam evocadas para garantir o respeito e o cultivo das virtudes, 

por exemplo, como ela pode se dizer utilitarista? A resposta a essa questão é: justificação. 

Ainda que se admita a adoção de regras de virtude e princípios provenientes de outras 

abordagens, a adoção das mesmas é justificada por padrões utilitaristas na origem. Adotar 

uma abordagem x ou y é a melhor opção porque garante a maior utilidade agregada no 

longo prazo.  Apesar de ser uma formulação com mais vantagens aparentes que o 

utilitarismo de atos, essa versão também sofre forte críticas tanto de utilitaristas quanto 

de não-utilitaristas. 

 As duas principais críticas direcionadas a essa forma de utilitarismo são o 

parasitismo e a autodestruição. A crítica do parasitismo é decorrente do fato de que, 

obviamente, não vivemos em um mundo no qual todas as pessoas são utilitaristas 
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indiretas. Assim, para Mulgan: 

 
(...) Mais geralmente, um utilitarista indireto sempre evitará pagar 

impostos (talvez para doar o dinheiro à caridade), e de outra maneira 

explorar as contribuições dos outros, o utilitarismo indireto é, portanto, 

inaceitável em um mundo no qual os outros não o façam.54 

 

 Contudo, essa crítica, embora tenha razão ao afirmar que não vivemos em um 

mundo no qual todas as pessoas são utilitaristas indiretas, não parece justa ao afirmar que 

um utilitarista indireto “sempre evitará pagar impostos”, uma vez que isso depende de 

qual abordagem ética será adotada tendo o utilitarismo indireto como padrão de correção. 

Analisemos agora a crítica da “autodestruição”: “[q]ualquer teoria utilitarista é 

coletivamente autodestrutiva se um mundo no qual todos as seguirem contiver menos 

felicidade do que um mundo no qual a maioria das pessoas não o faça.”55 

 A crítica acerta ao dizer que qualquer doutrina utilitarista perde a sua razão de ser 

se um mundo sem a sua adoção contiver maior felicidade do que adotando-a. Contudo, 

devemos sempre nos atentar a essas críticas reducionistas, como nesse caso, em que só se 

admite duas possibilidades: ou ninguém no mundo é utilitarista indireto ou todos são 

utilitaristas indiretos. Se apenas uma parte das pessoas adotarem a doutrina e isso resultar 

em uma maximização da felicidade dos envolvidos, isso torna toda a doutrina inútil? 

 
2.3  O utilitarismo de regras 

 

 

O filósofo britânico-americano Brad Hooker (1957-) é um dos maiores expoentes 

dentro da vertente utilitarista conhecida como “utilitarismo de regras”. Podemos enxergar 

o surgimento dessa vertente como uma tentativa de escapar àquela velha crítica feita aos 

utilitaristas de atos de que o utilitarismo não passa de uma forma de legitimar a 

maximização do egoísmo, que permite que cada um avalie a melhor coisa a se fazer 

considerando apenas casos individuais. Contudo, nem todos os utilitaristas estão de 

acordo com essa formulação. 

Assim, a proposta do utilitarismo de regras é que o que deve ser levado em 

consideração na hora de fazermos avaliações morais é uma análise dos códigos morais. 

Podemos dizer, guardadas as proporções, que essa vertente do utilitarismo propõe uma 

mistura entre as bases do utilitarismo clássico e o imperativo categórico kantiano. Em sua 
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obra intitulada Ideal Code, Real World,56 Hooker deixa claro, já no início do segundo 

capítulo, intitulado “What are the rules to promote?”, que existem diversas formas de 

“utilitarismo de regra”, mas que ele defende um tipo específico: 

 
Um ato é errado, se e somente se, for proibido pelo código de regras 

cuja internalização pela maioria esmagadora das pessoas, em toda parte, 

em cada nova geração, tiver o valor máximo esperado em termos de 

bem-estar (com alguma prioridade aos menos favorecidos). O cálculo 

do valor esperado de um código inclui todos os custos de obtenção do 

código internalizado. Se em termos de valor esperado, dois ou mais 

códigos são melhores que o resto, mas iguais entre si, o mais próximo 

da moralidade convencional determina quais atos estão errados.57 

 

A partir da definição apresentada por Hooker da forma de utilitarismo de regras a 

qual ele é adepto, podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é a de que a ideia 

de se considerar regras e consequências gerais já havia sido formulada anteriormente pelo 

teólogo e filósofo britânico William Paley. No entanto, ao invés de recorrer a um apelo 

religioso da vontade divina, a estratégia adotada por Hooker é recorrer ao senso comum 

como maneira de nos guiarmos na direção da melhor maneira de agir. É interessante notar 

que o utilitarismo, enquanto doutrina filosófica, surge justamente como uma tentativa de 

trazer mais “rigor” ao campo moral, tentando através do cálculo eliminar aquele apelo 

intuitivo presente, por exemplo, na filosofia moral de David Hume, mas que nessa 

ramificação defendida por Hooker devolve ao intuitivismo uma grande participação nas 

decisões entre o certo e o errado. 

O utilitarismo de regras avalia os atos de maneira indireta, isto é, o que definirá o 

valor moral de uma ação será a sua observância a um código de regras do senso comum. 

Ora, a primeira objeção que surge a partir dessa formulação é de que, eventualmente, 

indivíduos são capazes de produzir um maior bem-estar ao violar algumas regras pré-

estabelecidas do que as seguindo. Voltemos ao exemplo de Sandel e os quatro 

marinheiros ingleses à deriva: um utilitarista de regras provavelmente seria contrário ao 

assassinato do taifeiro alegando que: “as coisas vão melhor se todos seguirmos regras 

morais de senso comum do que se todos nos sentíssemos livres para violá-las”.58 

É exatamente neste ponto que os utilitaristas de regras são criticados pelas outras 

formas de utilitarismo. A acusação mais forte é a de que os utilitaristas de regras colocam 

a maximização da felicidade, que é o princípio fundamental do utilitarismo, em segundo 
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plano ao fazer uma espécie de “adoração à regra”. De modo geral, os utilitaristas tendem 

a ver a regra como uma ferramenta para ajudar a alcançar a maximização da felicidade, 

mas não como algo que deva se sobrepor a ela. Assim, ao colocar a regra como superior 

no caso dos marinheiros, os utilitaristas de regra estariam negando o princípio utilitarista 

básico da maior felicidade, uma vez que é inegável admitir que apenas graças ao 

assassinato do taifeiro os outros tripulantes da embarcação puderam sobreviver até que 

fossem resgatados.  

Para demonstrar a importância das regras de conduta, os utilitaristas de regras 

recorrem à falibilidade humana. Segundo eles, como não podemos calcular com exatidão 

qual é a melhor maneira de agir considerando cada caso particular devido à falibilidade 

que é uma característica constituinte dos seres humanos e que pode nos levar a cometer 

injustiças, observar as regras seria a melhor maneira de guiar nossas vidas em direção à 

maximização da felicidade: 

 

As consequências de todos seguirem uma política de tortura ou 

assassinato seriam desastrosas. Se todos se sentissem livres para 

assassinar, torturar ou trair seus amigos sempre que os cálculos 

utilitaristas o considerassem desejável, pessoa alguma gozaria 

absolutamente de qualquer segurança. Um único médico que 

assassine pacientes para fornecer órgãos para transplante pode 

criar um escândalo isolado. Mas se todos os médicos seguissem 

essa política, então ninguém jamais visitaria um médico ou 

entraria em um hospital. Esta é a resposta do utilitarista de regras 

às objeções de injustiça.59 

 

 Entretanto, apesar dessa argumentação em defesa das regras, tal forma de 

utilitarismo deixa a desejar ao não fornecer uma definição em relação à qual regra 

deveríamos seguir, pois há diversos cenários possíveis nos quais a adoção de um conjunto 

de regras x ou y podem parecer uma escolha quase impossível, sobretudo se não 

possuímos alguns critérios específicos capazes de nortear essas escolhas como, por 

exemplo, a observação de certas virtudes etc. Assim, dizer que a observância às regras é 

importante sem dizer quais regras são essas cria mais problemas do que resolve.  

 

2.4 O utilitarismo institucional 

 

 

O utilitarismo, de um modo geral, é frequentemente conhecido e atacado por sua 

pretensão de ser uma doutrina capaz de fornecer as bases para a moralidade individual, como 
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pudemos ver nas seções anteriores. No entanto, há uma vertente utilitarista que retira o foco do 

utilitarismo dos agentes individuais e o coloca sobre as instituições. Um dos atuais defensores 

dessa forma de utilitarismo conhecida como “utilitarismo institucional” é o professor americano 

da Universidade de Essex Robert E. Goodin (1950-). Ele escreveu uma obra intitulada 

Utilitarianism as a Public Philosophy,60 e já no primeiro capítulo deixa clara sua visão em relação 

ao utilitarismo: 

 
A tese deste livro é que pelo menos uma teoria normativa, o 

utilitarismo, pode ser um bom guia normativo para assuntos públicos 

sem que seja necessariamente o melhor guia prático para a conduta 

pessoal. Ele está lá também, depois do costume. Mas circunstâncias 

especiais confundem a aplicação direta do utilitarismo com assuntos 

pessoais e, nessas circunstâncias, o próprio utilitarismo recomenda que 

a conduta das pessoas seja guiada por mecanismos indiretamente 

utilitários – obedecer às regras de conduta ou desenvolver traços de 

caráter, eles mesmos escolhem bases utilitárias, em vez de tentar aplicar 

o cálculo utilitário diretamente em cada instância.61 

 

Dito de outra maneira, para Goodin, o foco do utilitarismo não deve ser a 

pretensão de estabelecer um código de condutas individuais universal, mas ser um guia 

normativo para os assuntos públicos que, eventualmente, pode servir para os assuntos 

individuais, mas de maneira indireta, isto é, através de recomendações que estejam de 

acordo com os valores cultivados por instituições públicas que sejam capazes de 

maximizar o bem-estar. Essa forma de enxergar o utilitarismo não é novidade. Vimos no 

capítulo anterior que Bentham, ao criar sua doutrina, estava mais preocupado em fornecer 

as bases para uma reforma na maneira como as leis eram criadas e aplicadas em sua época 

do que necessariamente com assuntos individuais. Isso é bastante claro quando ele diz: 

 
O objetivo geral que caracteriza todas as leis – ou que deveria 

caracterizá-las – consiste em aumentar a felicidade global da 

coletividade; portanto, visam elas em primeiro lugar a excluir, na 

medida do possível, tudo o que tende a diminuir tal felicidade, ou seja, 

tudo o que é pernicioso.62 

 

 A vantagem dessa forma de utilitarismo em relação ao utilitarismo de atos é que 

ela consegue se defender de algumas das objeções mais frequentemente direcionada a 

esta, como no caso dos marinheiros à deriva, citado por Sandel. Para Bentham, tal 

discussão não se daria no âmbito das ações individuais, mas do das leis: 
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Acontece, porém, que toda punição constitui um ato pernicioso; toda 

punição, constitui, em si mesma, um mal. Por conseguinte, com base no 

princípio da utilidade – se tal princípio tiver que ser admitido – uma 

punição só pode ser admitida na medida que abre chances no sentido de 

evitar um mal maior.63 

 

Dessa forma, podemos constatar que o utilitarismo institucional e o utilitarismo 

de regras, em alguma medida, se encontram no meio do caminho, uma vez que temos, no 

primeiro caso, o deslocamento do foco para as instituições, mas estas dependem de regras 

previamente estabelecidas para nortear as decisões a serem tomadas. Diante de tantas 

formas de utilitarismo, resta nos perguntarmos em qual dessas categorias o filósofo inglês 

John Stuart Mill se encaixaria e se a forma de utilitarismo adotada por ele permite que ele 

seja simultaneamente um liberal. 

 

2.5 O caso Mill 

 

 

O professor americano Don A. Habibi (1956-) defende, em seu livro John Stuart 

Mill and the Ethic of Human Growth,64 a tese de que a epígrafe utilizada por Mill em 

Sobre a Liberdade65 é a chave para a compreensão de todo o pensamento do filósofo 

inglês. A epígrafe em questão é uma citação do diplomata e filósofo prussiano Wilhelm 

Von Humboldt (1767-1835) em sua obra The Limits of State Action:66 

 
O único grande princípio condutor em direção ao qual convergem 

diretamente todos os argumentos demonstrados nessas páginas é a 

absoluta e essencial importância do desenvolvimento humano em sua 

mais rica diversidade.67 

 

 De fato, é difícil de imaginar que a escolha de tal citação como epígrafe para uma 

obra que tinha objetivos tão ambiciosos – embora Mill tenha talvez ingenuamente descrito 

o princípio da liberdade como um “princípio muito simples” – tenha sido despropositada. 

Assim como Mill, Humboldt estava preocupado em relação aos limites da ação estatal na 

vida dos indivíduos e, dessa forma, parece que não seria equivocado enquadrar Mill como 

um utilitarista institucional e, ao mesmo tempo, de regras em certa medida, pois é inegável 

que ele também enxergasse o utilitarismo como um guia para a conduta moral individual, 
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66 Humboldt, V. Wilhelm. The Limits of State Action. Cambridge University Press: New York, 2009. 
67 Humboldt, V. Wilhelm. The Limits of State Action, p. 51. 



 

mas que não se resumisse a ela: 

 
A multiplicação da felicidade é, de acordo, com a ética utilitarista, o 

objetivo da virtude: as ocasiões em que qualquer pessoa (exceto uma 

em mil) tem em seu poder realizar isso em uma escala aumentada, em 

outras palavras, ser um benfeitor público, são, porém, excepcionais; e 

apenas nessas ocasiões um homem é chamado a considerar a utilidade 

pública; nos outros casos, a utilidade privada, o interesse ou felicidade 

de poucas pessoas são tudo que ele pode esperar. Apenas aqueles cujas 

ações influenciam a sociedade em geral precisam habitualmente se 

preocupar com assunto tão amplo. De fato, no caso de coisas que as 

pessoas se abstém de realizar, por causa de considerações morais, 

embora as consequências no caso em particular possam ser morais, 

embora as consequências no caso em particular possam ser benéficas, 

seria indigno de um ser inteligente não estar totalmente ciente que a 

ação é de uma classe que, se universalmente praticada, seria 

universalmente ofensiva, e este é o fundamento da obrigação de se 

abster. A consideração do interesse público implicado nesse 

reconhecimento não é maior do que a exigida pelo sistema da moral, 

pois eles todos recomendam abster-se do que quer que seja 

declaradamente pernicioso à sociedade.68 

 

 Tal citação nos permite tirar algumas conclusões interessantes. A primeira delas é 

que as virtudes têm como objetivo a maximização da felicidade e, nesse sentido, podemos 

dizer que elas são desejáveis na medida em que são úteis para a maximização da 

felicidade. O segundo aspecto a ser observado é que Mill nos chama atenção para o fato 

de que a maioria das pessoas raramente podem tomar decisões que afetam a sociedade 

em grande escala e que, portanto, elas devem se ocupar da utilidade apenas em seu âmbito 

privado. 

Contudo, a parte mais interessante dessa citação para os nossos propósitos é a 

parte em que ele diz: “[a]penas aqueles cujas ações influenciam a sociedade em geral 

precisam habitualmente se preocupar com assunto tão amplo”. Ora, quem são esses 

agentes cujas ações repercutem e impactam amplamente a sociedade? Certamente, os 

governantes, juízes e todos aqueles que estão à frente de instituições públicas. A partir 

disso, se levarmos em conta tais considerações ao ler Sobre a Liberdade isso talvez nos 

permita fazer uma leitura de tal obra como parte de um projeto ético-político mais amplo, 

que está intrinsecamente ligado ao princípio de utilidade. No entanto, o sentido de 

utilidade reformulado por Mill é tão abrangente que faz com que muitos críticos duvidem 

que ele ainda faça parte da tradição utilitarista, ponto ao qual retornaremos no próximo 

capítulo. 
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2.6 Utilitarismo, liberdade e desenvolvimento humano 
 

 

Como vimos no primeiro capítulo, apesar da forte influência de Bentham em sua 

formação intelectual, Mill buscou se afastar de sua “bolha ideológica”, após ter sido 

constantemente exposto ao pensamento de seu “mestre” durante anos, com o objetivo de 

atentar-se às críticas destinadas ao utilitarismo e, a partir disso, se colocar a tarefa de 

respondê-las através da reformulação da doutrina de Bentham. 

Sem dúvida, a hierarquia entre os prazeres é o ponto mais marcante dessa 

“ruptura” com o benthamismo. A utilização de aspas se justifica na medida em que Mill 

busca preservar alguns aspectos da doutrina de Bentham, sendo o mais importante deles 

a centralidade da utilidade como único fundamento da moral, embora tenha uma visão 

mais ampla em relação ao que vem a ser utilidade. 

No entanto, cabe nos perguntarmos: qual é o impacto da hierarquização dos 

prazeres para a compreensão do pensamento ético, político e social de Mill? Para Habibi, 

ao fazer essa distinção entre os prazeres corpóreos e intelectuais, Mill busca conectar os 

prazeres mais elevados, prazeres intelectuais dos quais apenas os seres humanos podem 

disfrutar graças às suas capacidades intelectuais, a sua noção de desenvolvimento e 

progresso humano: 

  

Para Mill, cultivar nossas capacidades humanas e elevar os outros são 

as atividades mais valiosas e lucrativas.  Elas são tão valiosas porque 

conduzem ao refinamento de nossas faculdades morais e a formas 

superiores de felicidade. São os meios pelos quais construímos e 

alcançamos o avanço social. É este processo de crescimento que nos 

move em direção ao último tipo de satisfação e realização. O tipo de 

crescimento que resulta na maior felicidade, então, na visão de Mill 

deveria ser nosso objetivo.69 

 

Nesse sentido, não é possível afirmar que Mill, ao apresentar a sua ideia de 

progresso humano, estivesse abrindo mão de sua defesa das liberdades individuais. Pelo 

contrário, ele enfatiza a importância de cultivá-las em diversas passagens de suas obras. 

Um célebre exemplo disso é quando ele faz a metáfora da natureza humana como uma 

árvore: 

 
A natureza humana não é uma máquina que se constrói seguindo um 

modelo e faz exatamente o trabalho que lhe é prescrito, e sim uma 

árvore, que precisa crescer e se desenvolver em todos os lados, de 

acordo com a tendência das forças internas que a fazem uma coisa 
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viva.70 

 

 Para que tal desenvolvimento ocorra, é indispensável que haja uma esfera de ação 

individual que permita que cada indivíduo desenvolva suas potencialidades livre de 

interferências externas, que é a proposta de Mill ao formular o princípio da liberdade, mas 

que também está presente em Utilitarismo:71 

 
As regras morais que proíbem a humanidade de prejudicar um ao outro 

(na qual nunca devemos nos esquecer de incluir interferência injusta na 

liberdade do outro) são mais vitais para o bem-estar humano do que 

quaisquer máximas, por mais importantes que possam ser, que apenas 

indicam o melhor modo de administrar alguns departamentos dos 

assuntos humanos.72 

 

Para Habibi, a proposta de Mill é diferente da de Bentham: 

 

Ao contrário de Bentham, que devotou muita energia para alterar 

instituições, Mill se concentrou em aperfeiçoar os indivíduos através da 

educação, hábitos e cultivo de sentimentos. Ele [Mill] não estava 

satisfeito em aceitar as pessoas como elas eram. Fazê-lo seria ceder na 

luta contra a mediocridade e o conformismo, que estavam no caminho 

do desenvolvimento humano e do progresso social.73 

 

Contudo, há que se atentar para o fato de que Mill também estava bastante 

preocupado com a configuração das instituições que compõem a sociedade: 

 

[...] Embora a lei da Inglaterra referente à imprensa continue até hoje a 

ser tão servil quanto era no tempo dos Tudors, é pequeno o risco de ser 

efetivamente aplicada sobre o debate político, exceto durante algum 

pânico temporário, quando o medo da insurreição leva ministros e 

juízes a se afastarem devido ao decoro; e, falando em termos gerais, em 

países constitucionais não há por que temer que o governo deva ou não 

responder totalmente ao povo, tente controlar a expressão da opinião 

com muita intolerância geral do público. Suponhamos, portanto, que o 

governo esteja em completa harmonia com o povo e nunca pense em 

exercer qualquer poder de coerção, a menos que esteja em consonância 

com o que ele julga ser a voz do povo. Mas eu nego ao povo o direito 

de exercer essa coerção diretamente ou por meio de seu governo. O 

poder em si é ilegítimo. O melhor governo não tem mais título a ele do 

que o pior dos governos. O exercício desse poder, quando se dá em 

consonância com a opinião pública, é tão ou mais nocivo do que quando 

se dá em oposição a ela.74 

 

É realmente uma tarefa difícil tentar dissociar a concepção ética utilitarista de Mill 
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de sua concepção política liberal. Em diversas passagens de Utilitarismo e de Sobre a 

Liberdade podemos encontrar fragmentos que nos dão a impressão de que as obras fazem 

parte de um amplo projeto ético-político. A ideia de que Mill, ao assumir um 

posicionamento utilitarista estaria inevitavelmente abrindo mão de sua defesa das 

liberdades individuais não parece condizente com a obra do autor, mas certamente 

existem muitos pontos controversos que seus críticos não hesitaram em assinalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III  

 
É possível garantir as liberdades individuais em um projeto utilitarista? 

  

 

3.1 As liberdades individuais e o utilitarismo de Mill 

 

 

Um dos grandes marcos da modernidade foi, sem dúvida, o que o filósofo 

americano John Rawls (1921-2002) chamou de “fato do pluralismo”, isto é, a perda de 

unidade e a multiplicação de doutrinas irreconciliáveis que surgiram a partir da Reforma 

Protestante iniciada por Martinho Lutero (1483-1546). A partir de então, o desafio da 

filosofia política repousa sobre a questão de descobrir como – e se – é possível ordenar 

as sociedades contemporâneas sem estabelecer um mínimo de unidade. Nesse sentido, 

com o surgimento de novas e irreconciliáveis visões de mundo, cabe questionar de que 

modo é possível tratar a questão das liberdades individuais preservando, ao mesmo 

tempo, essa esfera da vida do indivíduo e um projeto de sociedade que tenha em vista o 

bem comum.  

Apontada pelo pensador, escritor e político francês Benjamin Constant75 (1767-

1830) como algo próprio da modernidade, as liberdades individuais têm sido tema de 

grandes debates do mundo moderno à contemporaneidade. Constant defende que há duas 

formas de liberdade: a dos antigos e a dos modernos, e que é preciso distingui-las. Em 

linhas gerais, a liberdade, para os antigos, está ligada à participação direta na vida política, 

de modo coletivo, e à deliberação em praça pública sobre assuntos relativos à cidade. 

Nesse sentido, a liberdade de um cidadão era medida pela quantidade de tempo que ele 

podia se dedicar ao exercício da política. Um ponto negativo desse tipo de liberdade, para 

Constant, é que, ao dedicar-se unicamente à participação nos assuntos do corpo social, os 

homens tornam-se alheios às preocupações com aquilo que, na modernidade, se 

denominará como “direitos individuais”. 

 Segundo Constant, o novo tipo de configuração social que surge com o advento 

da modernidade torna necessário que haja um sistema representativo e, com ele, aparece 

uma nova concepção de liberdade. A participação política, que outrora se dava de maneira 

direta, passa a ser feita a partir de uma organização na qual uma nação confia a alguns 

indivíduos a tarefa de fazer aquilo que ela não pode ou não quer fazer. Tal organização 

                                                      
75 Constant, Benjamin. “Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos”. In Revista Filosofia Política, 

n. 2, 1985. 



 

permite às pessoas desfrutarem da independência privada e da busca por seus próprios 

interesses, sendo esse o conceito de liberdade moderna. Entretanto, isso pode se tornar 

nocivo caso as pessoas, absorvidas pelas liberdades individuais, renunciem ao seu poder 

de participar politicamente na sociedade. 

O caso do Brexit76 é um dos exemplos recentes de como discursos que giram em 

torno de algo que se apresenta como tendo em vista o bem comum estão cada vez mais 

fragilizados no século XXI. O referendo, convocado pelo governo britânico, perguntava 

aos eleitores: “Deve o Reino Unido permanecer como membro da União Europeia ou sair 

da União Europeia? ”. A votação teve como resultado que 51,9% do eleitorado decidiu 

pela saída, enquanto 48,1% se manifestou favoravelmente à permanência no bloco. Essa 

diferença tão pequena chama a atenção para a polarização dos cidadãos em relação ao 

que seria o melhor para o bem comum, fenômeno que vem se espalhando pelo mundo. 

As razões que motivaram os eleitores que votaram favoravelmente à saída da União 

Europeia vão desde tensões históricas, passando pela dificuldade por parte dos britânicos 

de se identificarem com outros países da Europa, pela desconfiança em relação à 

burocracia, até chegar na crise imigratória. 

Outro caso recente, ainda dentro do velho continente, que tem tido destaque na 

mídia internacional, é o da Catalunha. Nacionalistas catalães decidiram convocar, de 

forma unilateral, um referendo de independência da Espanha. Os habitantes da região, 

que possui um idioma próprio e é considerada uma das mais ricas do país graças ao seu 

forte desenvolvimento industrial, votaram favoravelmente à separação. 

Independentemente da legalidade ou ilegalidade do referendo, o resultado da votação 

ressalta que a ideia de um Estado-nação promotor do bem comum vem se fragilizando 

cada vez mais nas democracias contemporâneas, bem como o sentimento de 

representatividade por partidos ou instituições políticas.  

No Brasil, a polarização também vem se acentuando desde as manifestações 

ocorridas em junho de 2013.77 O sentimento de falta de representatividade em relações 

aos partidos políticos vem crescendo e dividindo cada vez mais a sociedade brasileira, 

fato muito bem descrito por pelo professor de filosofia da Unicamp Marcos Nobre: 

 
As revoltas mostram que o funcionamento do sistema está em 
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descompasso com as ruas. A sociedade alcançou um grau de pluralismo 

de posições e tendências políticas que não se reflete na multidão 

informe de partidos políticos. Quase todo partido brasileiro pretende, 

no fundo, ser – grande ou pequeno – um PMDB, ou seja, um amálgama 

de interesses que sempre está no governo, qualquer que seja o 

governo.78 

 

Essa polarização crescente ao redor do mundo nos faz refletir e nos remete àquele 

problema antevisto por Constant em relação a esse tipo de liberdade que surge com a 

modernidade, as liberdades individuais. A questão das liberdades individuais se desdobra, 

a princípio, de duas maneiras: a primeira diz respeito ao direito dos indivíduos de agirem 

em uma esfera em que não deveria caber intervenções estatais e sociais, a segunda diz 

respeito a pensar como essas visões de mundo tão distintas – e, por vezes, conflitantes – 

dos indivíduos que compõem uma sociedade podem convergir para algo em comum e que 

garanta benefícios para todos. 

A fim de pensar como a equação composta por Estado, sociedade e indivíduo pode 

se organizar para tornar-se equilibrada, o filósofo liberal inglês John Stuart Mill (1806-

1873) publicou em 1859 o ensaio Sobre a Liberdade, no qual nos apresenta argumentos 

que tentam demarcar os limites das intervenções do Estado e da sociedade na vida do 

indivíduo.  

O grande problema surge quando o filósofo inglês assume também um 

posicionamento ético utilitarista, que estabelece que uma atitude moralmente correta é 

aquela que maximiza a felicidade do maior número de pessoas. Ao assumir uma postura 

utilitarista, parece que a liberdade individual, sempre vista como algo a ser defendido 

acima da tirania de qualquer governo e da opinião pública, é colocada em risco. 

No entanto, há quem discorde da visão de que o princípio de liberdade e o 

princípio de utilidade sejam mutuamente excludentes ou incompatíveis, como é o caso do 

professor Mauro Cardoso Simões. Para ele, o direito à liberdade é mais de um direito 

moral do que político:  

 
(...) o direito à liberdade encontra sustentação em princípios utilitaristas, 

sendo que Mill considera a utilidade “como a solução última de todas 

as questões éticas; devendo-se entendê-la, porém, em seu sentido 

amplo, fundamentado nos interesses permanentes do homem como um 

ser de progresso.”79 

 

A partir dessa perspectiva, examinaremos algumas críticas feitas à teoria milleana 
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que talvez possam nos ajudar a explorar os limites dessa “compatibilidade” entre os 

princípios de liberdade e utilidade, para verificarmos se é possível concluir que os 

argumentos apresentados pelos defensores dessa leitura das obras de Mill são suficientes 

para sustentá-la.  

Em Mill’s On Liberty: a critical guide,80 o professor emérito do departamento de 

Filosofia da Universidade Nacional de Singapura Chin Liew Ten questiona como o direito 

à liberdade pode ser considerado absoluto e irrevogável, tendo em vista que o valor da 

liberdade depende de sua contribuição à utilidade, como nos afirma o próprio Mill: 

 
Cabe dizer que renuncio a qualquer vantagem e favor de meu 

argumento que poderia provir da ideia de um direito abstrato, como algo 

que não depende da utilidade. Considero a utilidade como a base última 

de todas as questões éticas; mas deve ser a utilidade no sentido mais 

amplo, fundada nos interesses permanentes do homem como ser de 

progresso. Sustento que tais interesses autorizam a sujeição da 

espontaneidade individual ao controle externo apenas no que se refere 

aos interesses de outras pessoas.81  

 

Esse também é o ponto do comunitarista Michael Sandel, que acusa Mill de 

submeter os direitos individuais à contingência de uma ideia de progresso humano. Como 

resolver tal impasse? A argumentação de C. L. Ten vai na direção de analisar o exemplo 

da tolerância religiosa que, segundo ele, é o que Mill tem como modelo segundo o qual a 

liberdade individual deveria ser defendida: 

 
Os primeiros a romper o jugo daquela que se dizia Igreja Universal [a 

Igreja Católica] de modo geral não se mostraram mais dispostos do que 

ela a admitir diferenças de opinião religiosa. Mas, quando passou o 

calor do conflito, sem resultar em vitória decisiva para nenhum dos 

lados, e cada igreja ou seita teve de reduzir suas esperanças a conservar 

a posse do terreno que já ocupava, as minorias, vendo que não tinham 

qualquer possibilidade de se tornar maiorias, viram-se na necessidade 

de pedir permissão para divergir àqueles mesmos que não conseguiram 

converter.82 

 

Segundo Simões,83 há um consenso entre os críticos de Mill sobre o Capítulo II 

de On Liberty, que pode ser colocado da seguinte maneira: a defesa da liberdade no 

capítulo em questão se divide em duas premissas. A primeira é a de que a liberdade de 

ação é necessária para a cultura da individualidade, a segunda, que a individualidade é 

considerada um bem em si, o que pareceria inconsistente com o utilitarismo. No entanto, 

deve-se manter em mente que Mill se distingue do utilitarismo clássico e, dessa forma, 
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busca manter uma coerência entre os seus ideais éticos e políticos: 

 
Os ingredientes da felicidade são muitos e cada um deles é em si algo 

desejável, e não simplesmente quando considerado algo que contribui 

para a formação de um agregado. O princípio da utilidade não significa 

que um determinado prazer, como a música, por exemplo, que uma 

determinada ausência de dor como, por exemplo, a saúde, sejam 

considerados como meios para atingir algo coletivo denominado 

felicidade. A virtude, de acordo com a doutrina utilitarista, não é 

naturalmente e originalmente parte da felicidade, mas pode tornar-se; e 

é desejada e acalentada, não como um meio para a felicidade, mas como 

parte da felicidade das pessoas.84 

 

Se considerarmos que a liberdade individual é um bem em si, sendo um dos 

ingredientes (indispensáveis) que para Mill não é originalmente parte da felicidade, mas 

pode tornar-se, é possível visualizar melhor a relação entre esses princípios 

aparentemente conflitantes. Apesar de acreditar em uma noção de progresso e 

desenvolvimento da humanidade, Mill era bastante pessimista ou talvez demasiado 

realista em relação à natureza humana: 

 

Os grandes escritores aos quais o mundo deve o que tem de liberdade 

religiosa defenderam sobretudo a liberdade de consciência como direito 

inalienável e rejeitaram categoricamente a noção de que um ser humano 

deva prestar contas de sua crença religiosa aos outros. Mas a 

intolerância é tão natural à humanidade em tudo o que realmente lhe 

importa que a liberdade religiosa, na prática, não veio a se concretizar 

em quase lugar nenhum, exceto lá onde veio a pesar na balança da 

indiferença religiosa, que não gosta de ter sua paz perturbada por 

disputas teológicas.85 

 

A constatação feita por Mill no século XIX permanece atual ainda hoje. Casos de 

intolerância religiosa se multiplicam pelo mundo, fazendo com que todas as aspirações 

iluministas por liberdade, igualdade e fraternidade pareçam cada vez mais utópicas. No 

Brasil, por exemplo, o principal alvo de intolerância religiosa são as religiões de matriz 

africana, como a Umbanda e o Candomblé. Em 2016,86 o caso da menina Kaylane 

Campos, de 11 anos, que foi atingida com uma pedrada na cabeça ao retornar de um culto 

trajando vestimentas candomblecistas, ganhou destaque nos principais noticiários do país. 

Diante disso, como podemos, a partir da liberdade religiosa que ainda não foi plenamente 

alcançada, pensar outras formas de liberdades individuais a fim de garanti-las? 
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3.2 O Estado como agente moral  

 

 

O comunitarista canadense Paul Fairfield, em sua obra Moral Selfhood In The 

Liberal Tradition,87 busca mostrar como a concepção de individualidade sofreu alterações 

ao longo da tradição liberal. No que diz respeito aos utilitaristas e aos neoliberais, 

Fairfield afirma:  

 
Entre ambos, utilitaristas e neoliberais, uma nova confiança estava 

sendo colocada na capacidade das instituições públicas para criar 

harmonia social de uma maneira que eles acreditavam coincidir com a 

liberdade pessoal e o bem-estar do indivíduo. O ceticismo mais antigo 

a respeito da capacidade do Estado de conhecer e promover o bem foi 

gradualmente retrocedendo. O que substituiu isso, começando com 

Bentham, era um credo que reivindicava que os direitos do indivíduo 

fossem colocados ao lado do bem-estar coletivo como objetivos gêmeos 

da política pública, uma visão que justifica as amplas adições aos 

poderes e responsabilidades do estado.88 

 

Como vimos no capítulo anterior, a forma de utilitarismo defendida por Mill 

aproxima-se bastante do utilitarismo institucional. Goodin, um dos defensores dessa 

vertente utilitarista, define o utilitarismo como: 

 

[...] uma teoria ética com consequências políticas. É uma teoria ética, 

no sentido em que nos diz o que é certo e errado, bom e mau. É política, 

pois alguns de seus pronunciamentos mais centrais tocam a conduta da 

vida pública. De fato, pretende fornecer uma teoria política completa, 

um guia normativo completo para a condução dos assuntos públicos.89 

  

No entanto, não podemos nos esquecer que, apesar de poder ser enquadrado entre 

os utilitaristas institucionais, Mill é bastante cauteloso em relação ao poder do Estado e, 

por isso, postula o princípio de liberdade como uma maneira de prevenir excessos e 

intervenções estatais paternalistas. Sendo assim, de que maneira poderíamos pensar um 

Estado que seja capaz de promover o bem-estar comum sem ferir as liberdades 

individuais?   

Embora seja difícil e problemático definir o que é a coisa certa a se fazer, pois isso 

varia de acordo com a doutrina moral a qual fazemos referência, Goodin parte do 

princípio que, ainda que tenhamos um consenso sobre o que é a coisa certa a se fazer, 
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sempre esbarraremos em outro problema:  existe sempre uma variedade de desculpas que 

podem ser dadas para não fazer aquilo que, em algum sentido, deveríamos fazer ou 

concordamos ser a coisa certa a se fazer.   

Segundo Goodin, duas desculpas são as mais recorrentes; de um lado, há os 

libertários que dizem que é certo que algo deve ser feito, mas errado forçar as pessoas a 

fazê-lo. De outro lado, há o que ele chama de desculpa do “não é o meu trabalho”, que 

concorda que algo deva ser feito, porém o indivíduo afirma que não possui 

responsabilidade individual na questão.  

Goodin não nega a plausibilidade de nenhuma das duas desculpas, pois em alguma 

medida podemos concordar com suas asserções. Em relação à desculpa libertária, ele diz: 

 

Existem genuinamente muitas coisas que achamos correto que as 

pessoas devem fazer, mas errado que devam ser forçadas a fazer. Uma 

razão tem a ver com o papel crucial das intenções das pessoas entre as 

características do que é certo fazer. Às vezes pensa-se que não basta 

que a coisa certa seja feita; também deve ser feita pelas razões certas, 

para ser considerada moralmente digna. Locke dá um exemplo 

incontestável em sua Carta Sobre a Tolerância quando ele aponta que 

atos piedosos realizados por não-crentes simplesmente para evitar 

sanções sociais não serão suficientes para obterem sua salvação. 

Kantianos colocariam a maioria dos atos na mesma categoria. Onde, o 

ato correto deve ser realizado pelo motivo certo, se é para ser certo, 

forçar as pessoas a realizá-lo seria inútil. Se a razão para realizar o ato 

fosse apenas evitar a sanção social, então eles estariam agindo pela 

razão errada de uma maneira que compromete a correção do ato em si. 

É estritamente impossível, em tais circunstâncias, forçar as pessoas a 

agir corretamente.90 

 

Goodin continua sua linha argumentativa afirmando que existe ainda um outro 

argumento que conduz à mesma conclusão prática, e ele tem a ver com o valor atribuído 

à liberdade, que será de grande importância para a nossa discussão. Ele diz: 

 

No argumento anterior, os atos corretos perdem sua correção quando 

realizados apenas para evitar a sanção social. No argumento seguinte, 

os atos corretos mantêm sua correção mesmo quando forçados; mas a 

força constitui um custo moral em si mesma, a ser imputado a quaisquer 

ganhos morais obtidos pela garantia de desempenhos superiores. Esta 

história pode ser desenvolvida de várias maneiras. Podemos dizer que 

a liberdade é um fim moral em si e que infringi-la é em si um custo 

moral. Ou (ou “e”: estas  não são opções incompatíveis de maneira 

alguma) podemos tomar uma linha “desenvolvimentista”, enfatizando 

a importância de deixar as pessoas aprenderem com seus próprios erros, 

de modo que elas cometam menos erros no futuro. Aqui, a liberdade 

não seria um fim em si mesma, mas sim um meio de produzir melhores 
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resultados a um custo menor no futuro.91 

 

A visão que Mill nos apresenta sobre a liberdade, especialmente no Capítulo II de 

Sobre a Liberdade, vai na direção “desenvolvimentista”, quando enfatiza a importância 

da liberdade de pensamento e expressão para a humanidade como um todo. Segundo Mill, 

é justamente permitindo que as pessoas se expressem livremente que a humanidade vai 

alcançar o progresso. Nesse sentido, podemos dizer que o princípio de liberdade está 

subordinado ao princípio de utilidade, mas que ele é indispensável para a noção de 

felicidade que o utilitarismo milleano visa promover. 

Em relação à desculpa do “não é meu trabalho”, Goodin não contesta sua 

plausibilidade, pois certamente há coisas que admitimos que seriam boas se fossem feitas, 

mas ao mesmo tempo negarmos que seria bom que nós mesmos as fizéssemos. Para 

Goodin, o paradoxo é mais aparente do que real. Às vezes, a impossibilidade é pratica; 

basta considerarmos que às vezes não somos capazes de realizar aquilo que seria o correto 

a ser feito. Podemos considerar que é correto salvar uma pessoa que está se afogando, 

mas não sermos capazes de fazê-lo pelo simples fato de não sabermos nadar. Além disso, 

se você fosse requisitado a fazer tudo aquilo que seria bom que se fosse feito, seria muito 

sacrifício para uma pessoa só. 

Goodin questiona o significado por trás da sentença “não é meu trabalho”, uma 

vez que dizer que algo “não é meu trabalho” indica implicitamente que é trabalho de 

alguém. Se a responsabilidade não for atribuída a ninguém, a desculpa de que você não 

pode fazer determinada coisa porque isso seria interferir nos assuntos morais de outrem 

cairia por terra. Dessa maneira, ele conclui que se não existe responsabilidade individual, 

pois a responsabilidade se torna coletiva: 

 

Dizer que todos são responsáveis não é necessariamente dizer que cada 

um é responsável, no entanto. Menos ainda é dizer que cada um é 

necessariamente responsável por tentar fazer o que quer que seja feito 

ele mesmo. O ato em questão pode ser tal que seja desnecessário ou 

mesmo contraproducente para que todos o façam; nenhum dos outros 

precisaria; ou pode ser o caso de que, uma vez que qualquer um deles o 

fizesse, nenhum dos outros precisaria; ou pode ser o caso de que, uma 

vez que algum deles tenha começado a realizá-lo, outras tentativas 

simultâneas de fazê-lo constituiriam interferência contraproducente. 

[...] Por essas razões, normalmente – e com razão – supomos que, 

quando as responsabilidades não foram alocadas para alguém em 

particular dentro de um grupo, o máximo que pode ser dito é que cada 

um deles tem um dever imperfeito de realizar pelo menos alguns (mas 
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não necessariamente todos) dos atos que poderíamos desejar ser 

realizados.92 

 

 Para esclarecer que tipo de responsabilidade coletiva os indivíduos têm enquanto 

componentes de um grupo social, Goodin observa que uma questão perpassa todos os 

argumentos que vão na direção do “não é meu trabalho”: um problema de coordenação. 

Para evitar esforços contraproducentes ou desnecessários, é necessário que haja 

coordenação. Sabendo que coordenação significa, por definição, um certo tipo de relação 

entre coisas. No caso específico da nossa discussão, a coordenação necessária diz respeito 

às ações dos indivíduos que compõe a sociedade:  

 

Onde existe alguma agência coletiva, no entanto, não há problema em 

atribuir responsabilidades de grupo desse tipo diretamente a ela. O 

Estado é preeminente entre tais coletividades organizadas. Nosso 

paradigma de agência moral é essencialmente individualista, com 

certeza. A pessoa natural é o nosso modelo. Apenas aquelas coisas que 

são suficientemente parecidas com indivíduos naturais – apenas aquelas 

coisas que possuem valores claros, objetivos e fins, e capazes de 

deliberar sobre e implementar intencionalmente esses planos de ação 

em busca delas – podem contar como agentes, para propósitos morais. 

É somente para eles que as injunções morais podem ser endereçadas. 

Os limites de sua capacidade de ação efetiva marcam os limites de nossa 

moralização.93 

 

Embora seja um agente criado artificialmente, para Goodin o Estado também é 

considerado um agente moral: 

 

Mais especialmente, o Estado é um agente moral, em todos os aspectos 

que importam moralmente. Ele, como o indivíduo natural, é capaz de 

incorporar valores, objetivos e fins; também é capaz (através de seus 

órgãos legislativos e executivos) de ação deliberativa na busca deles. O 

Estado possui um mecanismo interno de decisão (uma constituição e os 

processos que prescreve) que imita perfeitamente, para esses 

propósitos, aquilo que é tomado como a característica definidora da 

agência moral no indivíduo natural. Sem tais mecanismos, o Estado não 

seria um Estado. Faltaria o mínimo de conteúdo organizacional 

necessário para que a descrição se encaixasse.94 

 

De que maneira a teoria de Mill poderia nos ajudar a lançar luz sobre essa 

discussão? Mill rejeita a ideia de um contrato no qual a sociedade esteja fundamentada. 
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Apesar disso e de acreditar que nenhum bom propósito se satisfaça inventando um 

contrato do qual se deduza obrigações, afirma que todos os que recebem proteção da 

sociedade devem, de algum modo, retribuir tal benefício. Assim, conclui que o fato de 

viver em sociedade torna imprescindível que os indivíduos que a compõe comprometam-

se a ter certa linha de conduta em relação aos demais. Tal conduta consiste, em primeiro 

lugar, em não prejudicar os interesses um do outro e, em segundo lugar, em que cada 

pessoa possui sua cota – a ser estabelecida sobre algum princípio justo – de trabalhos e 

sacrifícios para defender a sociedade ou seus membros da injúria. Sob essas condições, a 

sociedade pode justificadamente obrigar a todo custo aqueles que se esforçarem em negar 

seu cumprimento. Essa visão pode ser encontrada inclusive em um artigo de Mill 

publicado em 1869 intitulado “Thornton on Labour and its Claims”: 

 

A moral utilitarista reconhece plenamente a distinção entre a área do 

dever positivo e área da virtude, mas sustenta que o padrão e a regra de 

ambos é o interesse geral. Do ponto de vista utilitário, a distinção entre 

eles é a seguinte: existem muitos atos, e um número ainda maior de 

omissões, cuja prática corrente por todos é tão necessária para o bem-

estar geral, que as pessoas devem ser obrigadas a isso 

compulsoriamente, por lei ou por pressão social. Esses atos e 

tolerâncias constituem dever. Fora desses limites, há uma variedade 

inumerável de modos em que os atos dos seres humanos são uma causa, 

ou um obstáculo, para o bem de seus semelhantes, mas em relação aos 

quais é, no geral, de interesse geral que eles sejam deixados livres; 

sendo meramente encorajado, por louvor e honra, ao desempenho de 

ações benéficas [...]. Esta ampla esfera é a do Mérito ou Virtude.95 

 
Mil acreditava que o Estado não deveria interferir de forma paternalista na vida dos 

indivíduos, pois: 

 

A liberdade é a melhor política. Ele pensou que uma grande medida do 

paternalismo estatal era potencialmente perigosa e desnecessária. O 

perigo está na tendência de pessoas em posições de autoridade política 

abusarem de seu poder. Mill não estava preparado para confiar na boa 

vontade das classes dominantes, nem estava disposto a supor que 

aqueles que detêm o poder o usariam com sabedoria e sem egoísmo.96 

 

O Estado, na concepção milleana, deveria impor regras de justiça firmes aos 

indivíduos em relação aos demais e, dessa forma, estimular sentimentos benéficos para o 

bom convívio em sociedade, isso fica claro quando ele diz: 

 

A sujeição a rígidas regras de justiça em consideração ao outro 
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desenvolve os sentimentos e as capacidades que têm como objetivo o 

bem alheio. Porém, a coibição em coisas que não afetam o bem dos 

demais, mas apenas lhes causam desprazer, nada desenvolve de valioso, 

a não ser a força de caráter que se pode revelar quando o indivíduo 

resiste à coibição. Aquiescendo-se à coibição, ela embota e entorpece 

toda a natureza. Para dar algum justo espaço à natureza de cada um, é 

essencial permitir que pessoas diferentes levem vidas diferentes.97 

 

 

3.3 O valor da liberdade e a importância do cultivo da individualidade para Mill 
  

 

O filósofo inglês acreditava que somente o cultivo da individualidade seria capaz 

de produzir seres humanos bem desenvolvidos, no sentido de permitir que eles sejam 

capazes de se tornar a melhor versão de si mesmos. Nesse sentido, é evidente que o 

utilitarismo milleano está fortemente ligado à sua concepção de progresso e 

desenvolvimento. Podemos dizer o mesmo da liberdade individual, a qual ele faz vigorosa 

defesa. Habbib faz uma constatação importante sobre o valor da liberdade defendida por 

Mill: 

 
No capítulo dois de On Liberty, Mill apresenta seu caso para toda série 

de liberdades humanas. Ele defende a liberdade de pensamento e 

consciência, discurso e discussão, e da informação e da imprensa. Essas 

liberdades não são valorizadas por si mesmas. Elas são justificadas 

porque aumentam nossa gama de escolhas e nos ajudam a nos tornar 

mais hábeis para usar nossas faculdades humanas. Elas nos permitem 

dissipar a ignorância, corrigir erros e descobrir a verdade.98 

 

Com base nisso, podemos afirmar que a liberdade, apesar de aparentemente ser 

algo desejável por seu valor intrínseco, dentro do esquema social visualizado por Mill, 

ela é considerada como instrumental, isto é, a liberdade é um (e o mais importante) modo 

de se alcançar o progresso humano e social. No entanto, ao colocar a liberdade como 

condicionada a uma noção de progresso, Mill é acusado, como vimos no capítulo anterior, 

de subordinar as liberdades individuais às contingências de uma noção de progresso. 

Tal acusação, se analisada com calma, não parece fazer muito sentido. Mill não 

afirma que os indivíduos só terão suas liberdades garantidas caso se alcance um 

determinado nível de progresso. O que Mill defende é que apenas garantindo as liberdades 

individuais nós o alcançaremos. Assim, o filósofo inglês não diminui a importância das 

liberdades individuais em nome do progresso, mas justamente enfatiza a sua importância 

                                                      
97  Mill, John Stuart. Sobre a Liberdade, p. 98.  
98 Habibi. A Don. John Stuart Mill and the Ethic of Human Growth, p. 137. 



 

para que ele seja alcançado:  

 

Não é reduzindo à uniformidade tudo o que há de individual nos seres 

humanos, mas sim cultivando e incentivando, dentro dos limites 

impostos pelos direitos e interesses dos outros, que a humanidade se 

torna um nobre e belo objeto de contemplação; e assim como as obras 

partilham do caráter de quem as faz, pelo mesmo processo a vida 

humana também se enriquece, se diversifica e se vivifica, fornecendo 

alimento mais abundante a altos pensamentos e sentimentos que 

elevam, e fortalecendo o laço que une cada indivíduo à espécie, ao 

torná-la infinitamente mais digna de a ela pertencer. É na proporção do 

desenvolvimento de sua individualidade que cada pessoa se torna mais 

valiosa para si mesma e, portanto, capaz de ser mais valiosa para os 

outros.99 

  

Segundo Mill, quando a conduta de uma pessoa não afetar os interesses de outras 

pessoas além dela própria, ou não precisar afetá-las a menos que elas desejem, contanto 

que todas as pessoas envolvidas estejam na maioridade e tenham uma quantidade média 

de compreensão, deve haver liberdade legal e oficial para que o indivíduo realize a ação 

e seja capaz de suportar as consequências: 

 
A única parte da conduta de qualquer pessoa, pela qual ela está 

submissa à sociedade é aquela que concerne aos outros. Na parte que 

meramente concerne a si próprio, sua independência é, de direito, 

absoluta. Sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo 

é soberano.100 

  

Nos casos em que a ação a ser tomada pelo indivíduo seja prejudicial a outrem, o 

Estado pode legitimamente interferir, e torna-se lícita também a interferência da 

sociedade. Já nos casos em que tal ação envolve apenas os interesses desse indivíduo, não 

cabe a interferência do Estado e tampouco da sociedade. Ainda que se argumente que a 

interferência tem como finalidade o seu benefício físico ou moral, o indivíduo não pode 

ser compelido a agir ou deixar de agir porque isso seria melhor, segundo os que 

interferem, para a opinião geral ou porque seria o mais correto e sensato a se fazer. Essas 

podem ser boas razões para tentar persuadir ou dissuadir alguém, mas nunca para obrigá-

lo ou puni-lo caso ele aja de outro modo. A única justificativa aceitável para impedir 

alguém de agir é evidenciar que algum prejuízo será causado a outra pessoa decorrente 

de tal ação. Fora isso, “[c]ada um é o guardião adequado de sua própria saúde, quer do 

corpo, mente e espírito”.101 

                                                      
99 Mill, John Stuart. Sobre a Liberdade, pp. 97-98.  
100  Mill, Stuart John. Sobre a Liberdade, São Paulo: Escala, 2006, p. 28. 
101  Mill, Stuart John. Sobre a Liberdade, São Paulo: Escala, 2006, p. 31. 



 

Dentro dessa concepção de liberdade individual, Mill acredita que a humanidade 

será a maior beneficiada se permitir que cada um possa viver (ou morrer) da maneira que 

melhor se adequar às suas aspirações pessoais, ao invés de tentar-se encontrar um modo 

de obrigar cada indivíduo a viver da maneira que pareça boa ao resto da sociedade.  

 

3.4 Mill: eutanásia, drogas, prostituição e escravidão 
 

 

As liberdades individuais desempenham papel fundamental dentro do esquema de 

sociedade aspirado por Mill, pois, segundo o filósofo inglês, é impossível a sociedade 

alcançar o progresso sem garanti-las. A partir das discussões levantadas por Mill, alguns 

dos temas mais polêmicos que estão sendo discutidos atualmente esbarram em seus 

argumentos. O princípio de liberdade é frequentemente invocado para afirmar a soberania 

individual nos mais controversos assuntos. 

Baseando-se na noção de autonomia e liberdade de Mill, o filósofo australiano 

Peter Singer busca tecer sua argumentação a favor da eutanásia voluntária e responder 

algumas objeções que podem ocorrer devido a outros aspectos do utilitarismo. No 

capítulo 7 de seu livro Ética Prática, o filósofo australiano problematiza a questão de se 

tirar a vida de seres humanos. Em sua justificação da eutanásia voluntária, aquela que é 

realizada a partir do pedido do paciente, ressalta que há quatro razões que fazem com que 

tirar a vida de um ser autoconsciente seja algo mais grave do que tirar a vida de seres 

meramente conscientes: 

1- A clássica afirmação utilitarista de que, como seres autoconscientes são 

capazes de temer a própria morte, matá-los tem piores efeitos sobre os outros. 

2- A perspectiva utilitarista preferencial que vê a frustração do desejo que a 

vítima tem de continuar vivendo como um importante motivo contra sua 

eliminação. 

3- Uma teoria dos direitos segundo a qual, para ter um direito, uma pessoa precisa 

ter a capacidade de desejar aquilo que tem direito, de tal modo que, para ter 

direito à vida, é preciso que também se tenha capacidade de desejar a 

continuidade da própria existência. 

4 - O respeito pelas decisões autônomas de agentes racionais. 

 

Segundo Peter Singer, a objeção clássica ao utilitarismo em relação aos seres 

autoconscientes serem capazes de temer a própria morte não serve para depor contra a 

eutanásia voluntária, isso porque, segundo ele, a morte causada por essa prática é 



 

consentida por aquele que virá a morrer, logo não há motivo para o medo generalizado, 

uma vez que esse tipo de morte só ocorrerá com consentimento. Se não se deseja morrer 

desse modo, basta não autorizar. O filósofo diz ainda que o “argumento do medo”, por 

assim dizer, depõe a favor da eutanásia voluntária, pois como ela não é permitida na 

maioria dos países, as chances de termos nossas mortes prolongadas desnecessariamente 

são grandes. 

Em relação ao utilitarismo preferencial e à frustração do desejo da vítima em 

continuar vivendo, Singer também vê como favorável a eutanásia voluntária.  O motivo 

para isso é que, do mesmo modo como o utilitarismo preferencial deve levar em conta o 

desejo de continuar vivendo como umas das razões contra tirar a vida de uma pessoa, 

deve levar em conta o desejo de morrer como uma das razões para tirá-la. 

Baseando-se na teoria do direito do filósofo americano Michael Tooley, Singer 

destaca que uma das características fundamentais de um direito é o fato de se poder abrir 

mão dele sempre que se desejar. Por exemplo, o direito à privacidade existe, mas, se for 

de sua vontade, o indivíduo pode filmar todos os detalhes de sua vida cotidiana e expor 

aos vizinhos, e caso esses aceitassem o convite para assisti-los, não estariam, de modo 

algum, violando os direitos daquele que optou por expor-se de tal modo. Usando esse 

raciocínio, Singer conclui que, do mesmo modo, dizer que um indivíduo tem direito à 

vida não equivaleria a dizer que o médico que atendesse a um pedido seu de eutanásia 

estaria violando seu direito. Ao fazer tal pedido, abre-se mão de tal direito. 

Em relação ao princípio do respeito pela autonomia, pode-se constatar que ele não 

é um argumento contra a eutanásia voluntária, pois, segundo ele, devemos permitir que 

os agentes racionais possam viver em conformidade com suas decisões autônomas, sem 

coerções ou interferências de cunho paternalista. 

Singer reconhece que – apesar de a maioria desses motivos que poderiam, de 

alguma forma, depor contra a eutanásia voluntária, serem mais favoráveis que contrários 

– há ainda uma objeção remanescente, qual seja, os adversários da prática podem até 

aceitar que tudo isso procede, desde que a decisão de morrer seja realmente livre e 

racional. Mas, para eles, nunca podemos ter a certeza de que um pedido desse tipo seja 

resultante de uma escolha livre e racional, dado que doentes terminais e idosos, por 

exemplo, podem ter sido previamente pressionados por seus parentes. Assim, teríamos 

muitas vezes um assassinato travestido de eutanásia voluntária, e, mesmo aceitando que 

não haja esse tipo de pressão, deve-se considerar que pessoas em estado terminal estão 

psicologicamente abaladas e fortemente medicadas, o que pode interferir em sua decisão. 



 

A fim de resolver as dificuldades técnicas colocadas por essas questões, Singer 

lembra que na Holanda, onde a eutanásia voluntária é permitida, os tribunais criaram 

algumas diretrizes propondo condições para que ela ocorra: 

 

 Ser realizada por um médico; 

 Que o paciente tenha solicitado explicitamente, de um modo que não deixe 

dúvida alguma sobre a sua vontade de morrer; 

 A decisão do paciente deve ser bem informada, livre e definitiva; 

 O paciente deve sofrer de um problema irreversível que prolongue um 

sofrimento físico ou mental que se lhe afigura intolerável; 

 Não houver alternativa aceitável (do ponto de vista do paciente), capaz de 

aliviar seus sofrimentos. 

 O médico tiver consultado outro profissional independente que esteja de 

acordo com a sua opinião. 

 

Como se trata de uma questão polêmica, as objeções parecem intermináveis. 

Apesar dessas diretrizes supracitadas, há ainda os que alegam que os médicos podem se 

enganar a respeito do quadro do paciente e que talvez este pudesse desfrutar de muitos 

anos de boa saúde. Essa é uma possibilidade que o filósofo australiano não descarta. No 

entanto, enquanto utilitarista, acredita não ser esse um argumento capaz de destruir a 

defesa da eutanásia voluntária. Ora, defende ele, contra um número pequeno de casos de 

mortes desnecessárias que podem ocorrer, caso se legalize a prática, está o grande número 

de pessoas que podem ter sua dor e sofrimento prolongados, vendo suas vidas definharem 

indefinidamente, caso ela não seja legalizada. Nessa hora, o cálculo utilitarista defende 

que algumas mortes desnecessárias podem justificar a legalização da eutanásia, que 

colocará fim ao sofrimento de um número maior de pessoas. Sobre a possibilidade de a 

escolha desse paciente que sofre ser uma decisão não-racional, Singer afirma: 

 

A possibilidade de que dois médicos cometam um erro significa que a 

pessoa que opta pela eutanásia está tomando uma decisão depois de 

levar em conta todas as probabilidades e abrindo mão de uma pequena 

possibilidade de sobrevivência para evitar um sofrimento que, quase 

certamente, vai resultar em sua morte. Essa escolha pode ser 

perfeitamente racional. A probabilidade é o guia da vida, e também da 

morte.102 
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No último capítulo de Sobre a Liberdade, intitulado “Aplicações”, Mill nos 

oferece tipos de aplicações que podem nos ajudar na compreensão dos limites das duas 

máximas que norteiam o ensaio:  

 

[...] primeiro, que o indivíduo não precisa prestar contas à sociedade por 

suas ações, desde que elas não digam respeito aos interesses de 

ninguém, a não ser aos dele mesmo. [...] Segundo, que o indivíduo deve 

prestar contas das ações que são prejudiciais aos interesses alheios e 

pode ser sujeitado a uma pena social ou legal se a sociedade for da 

opinião de que uma ou outra é requisito para sua proteção.103 

 

Assim, em relação ao uso de drogas, como o álcool, por exemplo, o indivíduo só 

será passível de sanções nos casos em que seu estado de embriaguez gerar danos aos 

demais: 

 

Os casos comuns de embriaguez, por exemplo, não são objeto adequado 

para a interferência legislativa; mas eu consideraria plenamente 

legítimo que uma pessoa que já tenha sido condenada por algum ato de 

violência contra terceiros, sob a influência do álcool, fosse colocada sob 

uma restrição legal específica para seu caso pessoal; se, depois disso, 

viesse a se embriagar outra vez, ficaria sujeita a uma penalidade e, se 

cometesse outro delito em tal estado, a punição a que estaria sujeita por 

este outro delito seria de maior severidade. Embriagar-se, no caso de 

uma pessoa cuja embriaguez a leva a causar dano aos outros, é um crime 

contra os ouros.104 

 

No que diz respeito à polêmica questão jogos e da prostituição, Mill faz alguns 

questionamentos interessantes, pois observando-se os dois princípios norteadores de seu 

ensaio seria possível argumentar a favor da não criminalização dessas ações, pois tanto a 

atividade sexual quanto o ato de jogar não são considerados crimes em si mesmos, e 

criminalizar algo socialmente admissível porque alguém resolveu fazer disso o seu 

sustento seria um tanto quanto contraditório, pois essas atitudes, a princípio, dizem 

respeito apenas ao indivíduo. Por outro lado, se a questão que está em jogo é a moralidade 

de tais condutas, principalmente no que diz respeito às incitações provocadas relativas a 

tais condutas, a discussão entra em um outro patamar, pois sabemos que muitas vezes por 

trás da prática da prostituição existem cafetões e por trás dos jogos de azar, os donos 

desses estabelecimentos que lucram com tal atividade: 

 

Não me arriscarei a decidir se [tais argumentos] são suficientes para 
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justificar a anomalia moral de punir o acessório, enquanto o principal 

fica (e deve ficar) em liberdade, de multar ou prender o cafetão, mas 

não o cliente, o dono da casa de jogo, mas não o jogador. Menos ainda 

se deve interferir nas operações comuns de compra e venda, por razões 

análogas. Quase todos os artigos que são comprados e vendidos podem 

ser usados em excesso, e os vendedores têm interesse financeiro em 

incentivar tal excesso, mas isso não serve de base para qualquer 

argumento em favor, por exemplo, da Lei Maine, porque a classe dos 

comerciantes de bebidas fortes, embora o abuso de álcool seja de seu 

interesse, é um requisito para atender ao uso legítimo da bebida. No 

entanto, o interesse desses comerciantes em promover a intemperança 

é um mal real e justifica que o Estado imponha restrições e exija 

garantias que, se não houvesse tal justificativa, infringiriam a liberdade 

legítima.105 

 

Assim, é possível notar que Mill estava ciente das dificuldades que é tentar 

encontrar dois princípios que fossem capazes de orientar as atitudes do Estado e da 

sociedade nas mais diversas situações. A linha entre a omissão do bem comum e a 

interferência injustificada na vida dos indivíduos é bastante tênue e é preciso que cada 

caso seja analisado cuidadosamente para evitar excessos ou negligência. Apesar disso, 

Mill não parece estar disposto a abrir mão da sua defesa das liberdades individuais em 

nome do seu utilitarismo. Ambas coisas caminham lado a lado e uma das mais nítidas 

expressões disso é quando ele fala sobre o caso da escravidão. 

O polêmico caso da escravidão voluntária é muitas vezes utilizado por críticos de 

Mill que afirmam que a intervenção paternalista, nesse caso, é incoerente com a doutrina 

defendida pelo filósofo. No entanto, Mill afirma que abdicar da liberdade não é liberdade, 

isso porque: 

 

(...) o indivíduo, ao se vender como escravo, abdica da sua liberdade; 

renuncia a qualquer uso futuro dela, posterior àquele ato isolado. Assim, 

em seu caso, ele anula a própria finalidade que justifica a permissão de 

dispor de si mesmo. Deixa de ser livre, mas a partir daí fica numa 

posição à qual não cabe mais favorável presunção de que ele permanece 

voluntariamente nela. O princípio de liberdade não pode exigir que ele 

seja livre para não ser livre.106 

 

 Assim, parece claro que, por mais que a liberdade seja instrumental dentro do 

esquema proposto por Mill, ela é de suma importância e inegociável. No entanto, existe 

ainda uma outra forte crítica que é tipicamente utilitarista: o problema da 

incomensurabilidade. Algumas abordagens utilitaristas dizem que o objetivo das ações 

deve ser a maximização da felicidade do maior número de pessoas, enquanto outras, como 
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a de Mill, vão pela via da promoção da felicidade. Apesar disso, uma questão permanece: 

como mensurar a felicidade? O que nos garantiria que a felicidade está de fato sendo 

aumentada ou promovida? Essa parece ser a crítica mais séria e que coloca em xeque 

projetos utilitaristas. Ainda que Mill acredite numa ideia de progresso da humanidade, 

cabe questionar: 

 

Alegações sobre a prosperidade humana e o que genuinamente conta 

como uma “boa vida” parecem ser tão controversas quanto argumentos 

a respeito da interpretação apropriada de ideais éticos como justiça. O 

mesmo parece ser verdadeiro com relação às alegações sobre como 

devemos integrar de maneira adequada essas afirmações sobre o bem-

estar individual em uma descrição apropriadamente imparcial do bem 

social.107 

 

3.5  O minimalismo Moral de Ruwen Ogien como alternativa  

 

 

 O filósofo francês Ruwen Ogien (1949-2017) foi um grande admirador do 

pensamento milleano. Em sua obra L’éthique aujourd’hui: maximalistes et 

minimalistes,108 ele nos convida a uma nova forma de pensar a ética através de uma 

abordagem minimalista. 

  Para tanto, assim como Mill, o filósofo francês se opõe ao paternalismo estatal. 

Além disso, Ogien critica o “maximalismo moral”, categoria na qual ele inclui Aristóteles 

e Kant. Para ele, o maximalismo moral: 

 

É, entre outros, o mundo de Aristóteles, que nos recomenda toda uma 

arte de viver e não apenas um código de boa conduta em sociedade, ou 

aquele de Kant, para quem nós temos deveres morais em relação aos 

outros, mas também a nós mesmos.109 

 

Ogien questiona por que não podemos aplicar o princípio do dano de Mill, 

segundo o qual somos livres para agir desde que nossas ações não causem danos diretos 

aos outros, para todas as questões éticas. Aparentemente, esse princípio sozinho é 

insuficiente, pois Ogien acredita que não devemos ignorar a nossa intuição de que deve 

existir um dever de prestar assistência a pessoas em perigo, por exemplo. 

Apesar disso, para Ogien, não faz sentido não aplicarmos a mesma neutralidade, 

a qual esperamos que o Estado se submeta a fim de evitar intervenções paternalistas, 
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também no que concerne ao campo ético: 

 

Mas eu não vejo muito bem o que poderia justificar, por exemplo, o fato 

de julgar “imorais” as trocas sadomasoquistas às quais os participantes 

tenham todos consentido ou de se entregar às atividades sexuais 

solitárias que, na pior das hipóteses, não causem danos diretos a não ser 

a si mesmos.110 

 

Nesse sentido, para o filósofo francês, o princípio do dano é tanto político quanto 

moral. A questão que fica é como resolver os problemas conceituais que surgem toda vez 

que os filósofos tentam colocar as coisas em termos muito simples. A formulação do 

princípio do dano como “não causar dano aos outros” pode ser exaustivamente discutida 

enquanto tentamos definir o que são “danos” e quem são os “outros”. 

Segundo Ogien, os danos aos quais Mill se refere são aqueles causados a alguém 

sem o seu consentimento ou que atentam contra os seus direitos. Em outras palavras, 

lesões provenientes de práticas sadomasoquistas consentidas ou de esportes considerados 

violentos como o rugby e o boxe, por exemplo, não são se encaixariam na categoria de 

danos estabelecida pelo filósofo inglês. 

Ogien descreve tal dano como um prejuízo, que pode ser classificado como um 

dano injusto. Essa forma de dano se caracteriza quando o estado em que se encontra a 

pessoa que supostamente o sofreu se torna pior do que aquele no qual ela se encontrava 

anteriormente. No entanto, os casos de danos psicológicos são mais difíceis de avaliar, 

uma vez que não podemos reconstituir e avaliar adequadamente estados psicológicos. 

No que concerne a identificar quem são os outros, a questão é bastante complexa, 

e uma maneira de tentar abordá-la é a partir da distinção entre os danos que podemos 

causar a nós mesmos e os danos que causamos aos outros. No entanto, tal distinção é 

largamente criticada, com seus críticos frequentemente invocando “casos limites”, nos 

quais essa distinção parece impossível de ser feita. Os casos mais citados nesses debates 

são o aborto e o ato de fumar. Ao abortar, a mulher não estaria causando um dano ao feto? 

Podemos considerar um feto como um “outro”? E o fumante não gera despesas para o 

serviço público causados pelas consequências de fumar, causando danos aos 

contribuintes? Mas também não poderíamos dizer o mesmo sobre pessoas que se 

alimentam mal e consomem grandes quantidades diárias de açúcar e produtos 

industrializados? 

O ponto de partida dessa discussão deve ser a intenção. Assim, Ogien sustenta que 
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o fumante não deseja intencionalmente causar danos a si mesmo ou aos demais, mas que 

tais danos ocorrem como consequência. Diante disso: 

 
O caso mais evidente de dano causado intencionalmente a si mesmo é 

o suicídio. No caso do suicídio, se não havia a intenção de causar dano 

a si mesmo, ou se a intenção de causá-lo aos outros era a principal 

(pensem nos kamikazes111), provavelmente não consideraríamos que se 

trata de um suicídio ou de um suicídio “comum”. É em referência a esse 

caso que é preciso examinar as objeções à distinção entre o dano que 

causamos a nós mesmos e aquele que causamos aos outros.112 

  

 Segundo Ogien, ainda que levemos em consideração o caráter social do suicídio, 

e ainda que as motivações do suicida possam ser dirigidas aos outros, nada disso anula o 

fato de que o suicídio é um dano que causamos intencionalmente a nós mesmos. Dessa 

forma, o filósofo francês se nega a colocar na mesma categoria os danos que causamos 

intencionalmente a nós mesmos, como é o caso do suicídio, e os danos que causamos não 

intencionalmente aos outros, como o sofrimento dos familiares do suicida, por exemplo. 

 Tanto Mill quanto Ogien são críticos das intervenções paternalistas, sejam elas 

por parte do Estado ou da sociedade. No entanto, Mill parece ainda ser de certa forma 

mais “tolerante” em relação a certas intervenções sociais na vida do indivíduo quando 

diz: 

 

O que digo é que as inconveniências que são estritamente inseparáveis 

do juízo alheio desfavorável são as únicas a que se poderia submeter 

uma pessoa por causa daquela parte de sua conduta e de seu caráter 

referente a seu próprio bem, e que não afeta os interesses dos outros em 

suas relações com ele.113 

 

A partir daquilo que chamou de “minimalismo moral”, Ogien defendeu a ideia de 

que aquilo que fazemos a nós mesmos não tem importância num sentido moral desde que 

não causemos prejuízo direto a outrem. Tal concepção se baseia em três princípios: 

indiferença moral da relação consigo mesmo, não causar danos a outrem e a igual 

consideração de todos. Dessa forma, podemos dizer que: 

 
Na prática, a ética minimalista nos pede para evitar de julgar “moral” 

ou “imoral” tudo que, na nossa maneira de viver ou nossas ações, 

concerne apenas a nós mesmos. Para a ética minimalista, o objetivo da 

moral não é governar absolutamente todos os aspectos de nossa 
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existência, mas de afirmar os princípios elementares de coexistência das 

liberdades individuais e da cooperação social justa.114 

 

O filósofo francês reivindica o princípio do dano como um princípio não só 

político, mas também moral. Nas relações privadas entre as pessoas, Ogien pede que 

apliquemos o mesmo tratamento de “indiferença” às ações que dizem respeito 

diretamente apenas ao indivíduo que esperamos por parte do Estado nesses casos. 

Ogien nos convida a sair do âmbito da discussão política e encarar o liberalismo 

também a partir de uma perspectiva moral. Não faz sentido, para ele, fazermos 

julgamentos morais sobre práticas sadomasoquistas consentidas, da prostituição, do 

suicídio etc., pois ele parte do princípio de que, desde que sejam observados o princípio 

do dano, o da igual consideração de todos e o da indiferença em relação aos atos 

autorreferentes, não há espaço nesse âmbito para julgamentos de valor moral. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, busquei traçar uma linha que vai 

desde o surgimento do utilitarismo enquanto doutrina filosófica até as suas implicações 

com o liberalismo, que são temas de grandes debates até os dias atuais.  

No primeiro capítulo, remontei as origens do utilitarismo e apresentei os principais 

utilitaristas clássicos. Vimos que o bispo e teólogo William Paley buscou, através de seu 

utilitarismo que enfatizava a observação das consequências gerais de uma ação, oferecer 

uma justificativa racional para explicar a vontade divina. William Godwin, por outro lado, 

tem sua concepção utilitarista fortemente marcada pela extrema rigorosidade esperada 

por parte do agente diante da ação. Para ele, o agente deve sempre visar o bem geral, 

mesmo que isso signifique o seu próprio sacrifício ou o de um ente querido. 

Na sequência, apresentei o utilitarismo benthaminiano que, além de ser o mais 

conhecido, é também um dos mais polêmicos. Bentham quantificou dor e prazeres em 

listas e não estabeleceu uma distinção entre os prazeres corpóreos e intelectuais, o que o 

tornou alvo de duras críticas, fazendo com que a sua doutrina fosse inclusive comparada 

a uma “doutrina de suínos”. Apesar disso, é inegável a importância de Bentham para a 

difusão e popularização do utilitarismo, além de suas contribuições que influenciaram 

fortemente juristas ao redor do mundo.  

Na tentativa de revisar a filosofia benthaminiana, Mill buscou reformulá-la e 

responder às críticas mais fortes sofridas por seu mestre. A distinção entre os tipos de 

prazeres foi um grande passo nessa direção. Mas, além de utilitarista, o filósofo inglês era 

também um liberal que sempre esteve comprometido com a defesa das liberdades 

individuais, o que o tornou suscetível a muitas críticas por parte daqueles que duvidaram 

da possibilidade de conciliação entre os princípios de utilidade e liberdade. O caso da 

liberdade de expressão apresentado na última seção do primeiro capítulo evidenciou as 

dificuldades de uma tal abordagem.  

No segundo capítulo, apresentei as diferentes correntes utilitaristas que surgiram 

desde o estabelecimento do utilitarismo enquanto doutrina filosófica e como elas se 

distinguem entre si. O utilitarismo de atos, como vimos, é alvo de críticas inclusive dentro 

do utilitarismo por defender que o valor moral de uma ação deve ser julgado considerando 

apenas em relação a casos particulares.  

Conhecido pelo ecletismo de abordagens éticas admitidas, o utilitarismo indireto 

defende que o valor moral de uma ação deve resultar de um procedimento decisório 



 

utilitarista, mas que isso pode implicar que, em alguns casos, o procedimento pode 

divergir do critério utilitarista de correção. Tal forma de utilitarismo é mais vantajosa que 

a anterior, pois nos livra da tarefa de ter que julgar ações isoladas. 

Na tentativa de tirar o foco do utilitarismo das ações, vimos que o utilitarismo de 

regras propõe que os nossos julgamentos morais devem se dar a partir da análise de 

códigos morais, no entanto, tal abordagem não nos fornece uma definição clara em 

relação a quais regras deveríamos seguir, tampouco quais critérios adotar para facilitar a 

escolha de um código moral em detrimento de outro. 

O utilitarismo institucional não direciona o foco nem para as regras nem para os 

indivíduos, mas para as instituições. Essa corrente utilitarista defende que o utilitarismo 

pode ser um bom guia para a condução dos assuntos públicos sem necessariamente ser a 

melhor opção no que concerne à conduta pessoal. Os escritos de Mill nos dão indícios de 

que as instituições estavam no centro de suas preocupações. Nesse sentido, analisamos e 

buscamos responder à questão: “é possível garantir as liberdades individuais em um 

projeto utilitarista? ”, título do terceiro capítulo deste trabalho. Vimos, ao longo deste 

capítulo, como a divergência entre aquilo que se apresenta como o “bem-comum” vem 

se acentuando cada vez mais nas sociedades contemporâneas e o impacto disso para as 

liberdades individuais. 

Diferentemente do que seus críticos afirmaram, Mill sempre esteve comprometido 

com as liberdades individuais, pois, para ele é impossível que uma sociedade se 

desenvolva sem garantir o pleno cultivo da individualidade. Assim, as liberdades 

individuais para Mill não estão condicionadas a uma noção de progresso social, mas são 

aquilo que viabiliza que tal processo ocorra. 

No entanto, a resposta à questão posta no último capítulo deste trabalho é 

complexa. Se levarmos em consideração os esforços de Mill para mostrar que o princípio 

de utilidade deve ser o norteador de todas as ações, mas que o cultivo às liberdades 

individuais é imprescindível para que a utilidade seja alcançada, poderíamos dizer que 

sim, é possível garantir as liberdades individuais em um projeto utilitarista, dentro do 

esquema teórico que é proposto por Mill. Entretanto, as questões remanescentes e que 

permanecem sem resposta são: qual é a viabilidade da aplicação prática de um projeto 

utilitarista? Como mensurar a felicidade? Como saberemos se a felicidade está sendo 

maximizada ou promovida? Essas são as maiores dificuldades encontradas pelos 

defensores do utilitarismo e para as quais ainda não temos respostas.  

Contudo, toda a discussão apresentada por Mill permanece atual e pode contribuir 



 

significativamente para diversas questões contemporâneas. O filósofo francês Ruwen 

Ogien, por exemplo, expandiu a aplicação do princípio de liberdade milleano para as 

questões morais. Ogien defendeu, através de seu minimalismo moral, que as ações que 

praticamos em relação a nós mesmos devem ser isentas de julgamento moral. Ogien 

criticou os filósofos liberais por defenderem o liberalismo político, mas se absterem ou 

darem pouca atenção ao liberalismo moral. O filósofo defende que os julgamentos morais 

da sociedade sobre aquilo que cada um faz de sua vida, desde que não prejudique outrem, 

não são legítimos e devem ser tão repreendidos quanto as interferências do Estado nesses 

casos, embora a vigilância em relação a este último deva ser sempre maior.  

Segundo Ogien, a educação e a razão devem buscar persuadir e convencer as 

pessoas para que elas evitem de causar danos a si mesmas e para que busquem promover 

seus interesses pessoais, mas ele não concorda que atos cometidos em prejuízo próprio 

devam ser julgados imorais se eles não causam danos a terceiros. A reflexão para a qual 

Ogien nos convida é muitas vezes ignorada por aqueles que defendem o liberalismo 

político, pois, ao que parece, ainda não estamos dispostos a aceitar que nem tudo precisa 

ser classificado e problematizado no campo da moral.  

A partir de três elementos – o princípio do dano, a igual consideração de todos e 

a indiferença em relação a atos autorreferentes –, o minimalismo moral abre caminho para 

a desconstrução da “polícia moral” em relação à prostituição, ao sadomasoquismo, ao 

suicídio e toda a sorte de danos que o agente pode causar a si mesmo, sem ter que recorrer 

a valores morais ditos absolutos. Talvez essa forma de interpretar o princípio de liberdade 

milleano seja uma alternativa mais viável para a construção de uma sociedade que busque 

respeitar as liberdades individuais ao mesmo tempo que busca impedir que os indivíduos 

se prejudiquem mutuamente, sem ter que estar comprometida com a 

maximização/promoção da felicidade, como pretendem os utilitaristas. 
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