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Os passos iniciais que culminaram na realização dessa publicação ocorreram no ano de 
2016. Nesse momento nos encontrávamos diante de uma demanda muito frequente apresen-
tada por ex-alunos do curso de Filosofia – Licenciatura. Preocupados com a qualidade de suas 
aulas, visto que muitos desses ex-alunos passaram a atuar como docentes, eles entravam em 
contato conosco e nos questionavam a respeito da existência de planos de aula de filosofia que 
pudessem ser utilizados na prática docente e reclamavam da dificuldade de encontrá-los nas 
mídias físicas e virtuais.

Ainda que a literatura nacional seja repleta de livros didáticos de filosofia, muitos deles dis-
poníveis on-line, existia um vácuo a ser preenchido para propostas didáticas que realizassem 
uma relação viável entre a Filosofia e a realidade existente, ou seja, que não se limitasse tão 
somente à aquisição de conceitos.

A partir dessa dificuldade, iniciamos uma pesquisa nas mídias digitais em língua inglesa e 
espanhola com a finalidade de localizar planos de aulas que atendessem a demanda. Das inú-
meras buscas realizadas, deparamo-nos com os planos de aula propostos pela Johns Hopkins 
Center for Talented Youth e que, mais tarde, obtivemos a informação de que foram produzidos 
a pedido da fundação Squire Family Foundation. 

Após um primeiro contato, percebemos que os materiais eram muito bem estruturados e 
dinâmicos e, a partir dessa constatação, disponibilizamos – para professores que possuíssem 
fluência em língua inglesa e que estivessem dispostos a experimentá-los – o módulo de Ética 
para uma eventual análise.

Esse módulo foi aplicado a alunos do Ensino Médio e, mais especificamente, a alunos da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). Das análises iniciais advindas dessa aplicação, consideramos 
que os resultados foram muito proveitosos, no entanto, como se encontravam em língua in-
glesa e foram produzidos por uma instituição estrangeira, havia dificuldades interpretativas e 
legais para a disponibilização aos professores de filosofia em nosso país.

Diante dessas dificuldades, investigamos a possibilidade de conseguirmos autorização junto 
a essas instituições para a disponibilização desses materiais didáticos aos professores de filo-
sofia brasileiros e a sua respectiva tradução. 

Dessa iniciativa, efetivamos o contato com o pesquisador Stuart Gluck, diretor de Investiga-
ção Institucional da Johns Hopkins e ele nos informou que atuou na produção desse material e 
que este foi feito a pedido da Squire Family Foundation, que seria a instituição proprietária dos 
direitos de uso desse material.

Após essa informação, contatamos a referida instituição e apresentamos nosso pedido, que 
foi efusivamente autorizado pela sua diretora, a pesquisadora Roberta Israeloff, diretora da 
instituição. A única solicitação que nos foi apresentada era a de que esse material fosse dispo-
nibilizado gratuitamente aos professores interessados.  

Após isso, aventamos a possibilidade de inserirmos alunos do curso de filosofia que possuís-
sem fluência na língua inglesa e que desejassem participar dessa iniciativa. Para nossa felicida-
de, constatamos um grande número de interessados e, desde então, dedicamo-nos à tradução 
desse material.

Este é o resultado final desse trabalho e, por meio dele, esperamos que possam contribuir 
para o florescimento de um ensino de filosofia de qualidade.

APRESENTAÇÃO
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Terminamos essa breve introdução com um especial agradecimento aos alunos que parti-
ciparam do processo de tradução: Marco Antonio Domenici, Fagner Antonio da Costa Mendes, 
Johnathan Resende Santos Gusmão, Flaviana Zilio, Rafael Campos de Figueiredo, Lucas Krauss 
Pinto, Sidney César Dias Gonçalves, Alair Barcelar De Santana Júnior, Rafael Campos de Figuei-
redo, Luis Cesar Ogg, Washington Luiz Sebastião Nunes, Karen Nunes Montes D’Oca e Renato 
Romeo. 

Bom ensino de Filosofia!

Prof. Dr. Edson Renato Nardi

Coordenador do curso de Filosofia do Claretiano – Centro Universitário
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ÉTICA
Em filosofia nos preocupamos não só com quais ações são moralmente corretas e moral-

mente erradas, mas o que as torna moralmente corretas ou erradas. A chave é entender o tipo 
de raciocínio que empregamos na tomada de decisões éticas. Os alunos geralmente abordarão 
essa questão de uma das duas posições depreciativas: (1) que não há razões amparando as 
decisões éticas, que é meramente uma questão de preferência pessoal; ou (2) todas as ques-
tões éticas já estão solucionadas e existe um meio absoluto de determinar todas as respostas, 
muitas vezes através da adesão a doutrinas religiosas. Nesta seção, passaremos por três eta-
pas. A primeira é eliminar as barreiras à deliberação moral racional. A segunda é olhar para os 
cinco fatores diferentes aos quais apelamos para decidir qual é a melhor maneira de agir mo-
ralmente. Em terceiro lugar, analisaremos os casos sendo claros e cuidadosos para podermos 
explicar por que acreditamos que certas escolhas são as corretas. 

Utilizaremos cinco abordagens para deliberação moral:

1. Ética das virtudes: o que é moralmente certo é o que nos faz a melhor pessoa que 
poderíamos ser.

2. Deontologia: o que é moralmente certo é o que decorre de deveres morais absolutos.

3. Utilitarismo: o que é moralmente certo é o que gera o melhor equilíbrio entre prazer e 
dor quando todos são considerados iguais.

4. Ética baseada em direitos: o que é moralmente certo é o que respeita os direitos de 
todos.

5. Ética do cuidado: o que é certo é o que considera as necessidades daqueles com os 
quais estamos envolvidos.

Vocabulário importante:

1. Moralmente necessário: status de uma ação que uma pessoa é moralmente obrigada 
a realizar.

2. Moralmente permissível: status de uma ação que uma pessoa é moralmente livre para 
realizar ou não.

3. Moralmente inadmissível: status de uma ação que uma pessoa é obrigada a evitar.

4. Sistema ético: uma definição de termos morais que nos permite determinar o status 
moral de uma ação.

5. Subjetivismo ético: o sistema moral por meio do qual uma ação é moralmente permissível 
para um indivíduo se e somente se ele pensa que é. 

6. Relativismo cultural: o sistema moral por meio do qual uma ação é moralmente aceitável 
numa determinada cultura se e somente se é aprovada por essa cultura. 

7. Egoísmo ético: o sistema moral em que uma ação é moralmente necessária se promove 
as melhores consequências para o agente.

8. Egoísmo psicológico: a visão de que os seres humanos agem somente em interesse 
próprio e nenhuma outra motivação para a ação humana é possível.

9. Virtude: uma qualidade humana positiva.

10. Imperativo categórico: a regra que promove normas éticas que devem ser seguidas 
independentemente da situação.

11. Imperativo hipotético: uma declaração de vantagem numa situação que levaria um 
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indivíduo a preferir uma certa ação; é uma frase do tipo «Você deve fazer x, para obter 
y». Contrasta com o imperativo categórico que afirma simplesmente que «Você deve 
fazer x». 

12. Utilidade: as consequências de uma ação; os efeitos positivos e negativos da ação de 
uma pessoa em relação aos outros.

Objetivos pedagógicos para o módulo de ética

Neste módulo, os estudantes vão:

•	 Explorar e refletir sobre os meios pelos quais raciocinam sobre questões morais.

•	 Aprender os cinco maiores sistemas éticos e como aplicá-los em questões morais. 

•	 Melhorar as suas habilidades para expressar os motivos subjacentes às decisões morais.

•	 Abordar diferenças éticas de um modo que facilite a discussão ponderada e tolerante em 
relação a perspectivas alternativas. 

Recursos

Leituras acessíveis que ajudariam a preparar a aula:

BLACKBURN, Simon. Being Good: a short introduction to Ethics. [S.l.]: Oxford University Press, 2009.

WILLIAMS, Bernard. Morality: an Introduction to Ethics. [S.l.]: Cambridge University Press, 1993.
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DIA 1 – INTRODUÇÃO À ÉTICA

Conteúdo: Método:

1. Reflexão sobre o uso da razão no discurso 
moral 1. Discussão (15 minutos)

2. Status ético 2. Debate simulado (35 minutos)

Apresentação do instrutor

O objetivo de hoje é fazer com que os alunos comecem a perceber que a deliberação moral 
envolve o uso da razão. Muitos estudantes abordarão a ética com o equívoco de que as esco-
lhas éticas são simplesmente uma questão de preferência pessoal, que não há nada a pensar 
cuidadosamente ao abordar dilemas morais. Começaremos com os alunos debatendo questões 
morais simples em termos dos motivos de sua posição. 

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem expressar as razões para apoiar uma reivindicação moral.

•	 Os alunos devem entender que existem melhores e piores razões para tomar uma decisão 
moral.

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar a diferença entre uma ação ser moralmente 
admissível e ser moralmente necessária.

1. APRESENTANDO A ÉTICA

Escreva as seguintes frases no quadro negro:

•	 O diretor está vivo.

•	 É moralmente errado pôr fogo no irmão menor do seu amigo por diversão.

Pergunte aos estudantes: essas frases são verdadeiras? (Sim, ambas são). Como sabe-
mos que a primeira é verdadeira? Como sabemos que a segunda é verdadeira? (Escreva as 
razões dadas). Qual a diferença entre essas frases? (Nós sabemos o que queremos dizer sobre 
“estar vivo”, mas o que queremos dizer sobre “ser moralmente errado”? O que é que faz uma 
ação moralmente correta ou moralmente errada? Como podemos testar isso?).

2. MOLDANDO O DISCURSO ÉTICO

Divida os alunos em seis grupos. Cada grupo deve eleger um porta-voz. Atribua, aleatoria-
mente, a cada grupo, uma das três ações abaixo, bem como se devem argumentar se a ação 
é moralmente aceitável ou não.

•	 Você mente para seu melhor amigo para levá-lo a uma festa surpresa.

•	 Alguém numa festa bebeu e pretende dirigir. Então, você tira as chaves do bolso do ca-
saco dele e as esconde.

•	 Alguém está doente e você tem permissão especial para transportar remédios para você 
que ajudariam essa pessoa; contrariando as regras, você dá à pessoa alguns de seus 
medicamentos.

Dê aos grupos cinco minutos para encontrar a defesa mais forte para a sua posição. Em se-
guida, traga os porta-vozes com as posições opostas e dê a cada um dois minutos para fazer a 
sua defesa. Depois que ambos falarem, coloque em votação (os membros dos grupos fazendo 
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as defesas não votam). Providencie o debate das três ações.

Uma vez finalizada a votação, considere se a classe ficou dividida nessas questões ou se 
houve consenso geral. Pode-se estar moralmente em dúvida a respeito de qualquer uma delas, 
ou seja, não ter certeza do que é certo fazer? Você já esteve moralmente em dúvida sobre 
alguma coisa? Como resolvemos isso? O que você levaria em conta como bons motivos para 
se decidir sobre uma dúvida moral?

3. STATUS ÉTICO

Quando julgamos uma ação, tendemos a pensar em termos de um ato como sendo “mo-
ralmente correto” ou “moralmente errado”. Na verdade, precisamos pensar em termos de três 
status morais. Um ato é moralmente necessário se formos moralmente obrigados a fazê-lo. 
Para fazer o que é certo, você precisa fazer isso. Uma ação é moralmente admissível se puder-
mos optar por fazê-la. Não é moralmente problemático fazê-la, mas também não é moralmen-
te problemático não fazê-la. Um ato é moralmente proibido se não pudermos fazê-lo.

Peça aos alunos para nomear ações que se encaixam claramente em cada categoria.
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DIA 2 – SUBJETIVISMO E EGOÍSMO

Conteúdo: Método:

1. Subjetivismo ético 1. Diálogos, discussão (35 minutos)

2. Egoísmo psicológico 3. Aula e discussão (15 minutos)

Apresentação do instrutor

Antes de começarmos uma discussão rigorosa sobre as maneiras por meio das quais for-
necemos razões para reivindicações morais, precisamos eliminar vários pontos de vista que 
muitos estudantes têm, ou seja, que não há motivos para escolhas morais, apenas simples 
preferências. Estes são o subjetivismo ético e egoísmo psicológico. O subjetivismo é a visão 
de que um ato é moralmente aceitável para mim se eu pensar que é. Não existem declarações 
éticas significativas além das próprias crenças pessoais. O egoísmo psicológico é a visão de que 
os seres humanos só podem agir em seu próprio interesse, que somos computadores egoístas 
programados. 

Ambas são posições incorretas, mas há uma percepção de que estão conectadas com uma 
visão que precisa ser exposta. As perguntas éticas muitas vezes não possuem respostas sim-
ples e, no final, temos que ter uma visão realista das deliberações éticas já que pessoas pon-
deradas e cuidadosas podem discordar sobre questões morais difíceis. Ter a mente aberta e ser 
tolerante com as diferenças de crenças é algo bom, mas isso não leva, como muitos acreditam, 
ao subjetivismo ou ao egoísmo. 

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem compreender e podem criticar o subjetivismo ético, o egoísmo ético e o 
egoísmo psicológico.

•	 Os alunos devem ter a sensação de que não ter uma resposta clara e fácil a um problema 
não significa que o problema não tenha uma resposta.  

1. SUBJETIVISMO ÉTICO

Selecione quatro estudantes. Peça que dois leiam um diálogo e que os outros dois leiam o 
outro.  

Diálogo 1:

A: Sorvete de chocolate é muito melhor do que de morango. 

B: Na verdade, gosto mais do de morango.

A: Mas o de chocolate é mais doce e mais cremoso.

B: É doce demais, e adoro os pedaços de frutas no sorvete de morango, que dão uma con-
sistência gostosa e ainda destacam bem o gosto do morango. São como pequenos pedaços 
deliciosamente maravilhosos.

A: Ah sim, e esses pedaços ficam presos nos dentes – o que não acontece com o chocolate 
cremoso.

B: Mas isso é que é legal, você continua a saboreá-los mesmo mais tarde. 
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Diálogo 2:

A: Eu acho que é injusto obrigar estudantes do ensino médio a realizar projetos de serviço 
comunitário como requisito para se formar. Estamos na escola para aprender e, se o fizermos 
bem, devemos receber o diploma.

B: Mas você é um membro da comunidade e, portanto, você tem o dever moral de ajudá-la. 
Sua escola é financiada com os impostos da comunidade e é justo, então, que você faça algo 
para retribuir o apoio que está lhe dando.

A: Nunca pedi ajuda deles. Eles não têm o direito de me dizer o que fazer ou não fazer com 
o meu tempo livre. É a minha vida e não a deles. Se eu escolher fazer serviço comunitário, é 
uma coisa muito boa e espero que muitas pessoas escolham isso, mas precisa ser uma escolha 
e não um mandado que eles não têm o direito de emitir.

B: Não se trata de direitos, é uma questão de responsabilidades e, quando a sociedade lhe 
dá tudo o que lhe deu, você deve ajudá-la. Você adquire uma dívida, um dever de ajudar. Eles 
não só deveriam ser capazes de exigir que você faça o serviço comunitário, como também 
seria errado não o fazerem, porque isso permitiria que as pessoas não assumissem a sua res-
ponsabilidade na construção do bem comum.

O que cada pessoa reivindica em cada um desses diálogos? (No primeiro diálogo, “A” não 
está argumentando que o chocolate é melhor do que o morango, mas sim que “A” gosta mais 
de chocolate do que o morango). Enquanto as quatro pessoas dão motivos para suas esco-
lhas, seria possível por motivos racionais fazer você mudar seu sabor favorito de sorvete? As 
questões de preferência de gosto são abertas à razão ou algumas coisas simplesmente têm o 
gosto melhor do que outras coisas para você? Agora, é possível que você possa mudar de ideia 
sobre uma questão moral porque alguém lhe deu uma razão melhor do que você tinha? A ética 
é diferente do gosto porque está aberta à razão. 

Afirmar que a ética é como o gosto é defender o subjetivismo ético. O subjetivismo ético é 
a visão de que um ato é moralmente correto ou errado para mim se eu acreditar que é. Exis-
tem dois elementos importantes nessa definição. Primeiro, é uma definição relativista, ou seja, 
torna a aceitação moral, a necessidade e a não aceitação diferentes para cada pessoa. Não há 
declarações éticas universais que devem ser válidas para todos.

Em segundo lugar, significa que é impossível que alguém se confunda sobre um questiona-
mento moral. Escreva as seguintes frases no quadro:

•	 Quando eu era pequeno, não gostava de espargos, mas eu gosto agora.

•	 Quando eu era pequeno, achava certo bater nas pessoas quando eu estava com raiva, 
mas agora percebo que é errado.

No primeiro caso, você estava errado sobre os espargos quando era criança? Não, eles não 
eram saborosos para você como são agora. No segundo caso, você estava errado? Sim, você 
percebeu algo. Sua crença moral estava errada e foi corrigida, provavelmente, pela razão.

O subjetivismo ético torna o questionamento moral impossível. Você não pode se perguntar 
se uma ação é moralmente permitida ou não se qualquer decisão aleatória simplesmente re-
solveria o problema. Muitas vezes sentimos ansiedade profunda sobre decisões morais difíceis. 
Se pudéssemos resolvê-las simplesmente jogando uma moeda (cara é moralmente correto e 
coroa não é), então, não haveria a sensação de que algumas questões éticas são realmente 
complicadas.

Embora o subjetivismo ético seja errado, muitas vezes se dá por motivos nobres, como o 
desejo de ser uma pessoa aberta e tolerante. Ser aberto e tolerante é positivo, mas na verdade 
não leva ao subjetivismo ético. Ter a mente aberta significa que, enquanto você tem uma visão 
e um bom motivo para acreditar, você ainda escutará o raciocínio por trás de visões opostas, e, 
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se lhe mostrassem que suas razões não são boas e lhe oferecessem motivos melhores, então, 
você estaria disposto a mudar de ideia. Para se ter uma mente aberta, deve-se começar admi-
tindo que, enquanto você é uma pessoa ponderada e atenciosa, você pode estar errado e que-
rer refletir muito sobre os diferentes lados da questão. De fato, o subjetivismo ético não é ter 
a mente aberta, porque a necessidade moral, a aceitação e a não aceitação são uma questão 
de preferência pessoal, e nunca precisamos ouvir ninguém. Ao contrário da crença comum, o 
subjetivismo ético é ter uma mentalidade fechada porque você não precisa abrir a mente para 
os motivos das outras pessoas.

Ser tolerante não significa que uma pessoa não possa ter uma opinião sobre questões mo-
rais e acreditar que uma pessoa tenha valores considerados universalmente verdadeiros. To-
lerância significa que você admitirá que certos pontos não são totalmente determinados e que 
pode haver pessoas ponderadas e cuidadosas que não concordam com alguns pontos difíceis. 
Mas isso não significa que todas as questões éticas sejam amplas. Existem motivos melhores 
e piores e algumas questões são claramente respostas erradas. A tolerância não significa que 
se tenha que permitir que o assassinato em massa seja moralmente aceitável para o assassino 
em massa se o assassino em massa acreditar que seja. Precisamos ter certeza de que existe 
um espaço na discussão ética para que pessoas ponderadas e cuidadosas discordem, mas isso 
não significa que não existam verdades morais universais

2. EGOÍSMO

O subjetivismo ético deve ser distinguido em dois tipos de egoísmo. O egoísmo ético é a 
visão de que uma ação é moralmente correta para mim se proporcionar o melhor para mim. 
Como o subjetivismo ético, a definição é relativa, tornando a aceitação moral, a necessidade 
e a não aceitação diferentes de pessoa para pessoa, mas ao contrário do subjetivismo ético, o 
status moral não é uma questão de preferência, mas de um fato objetivo no mundo. Nós ana-
lisamos as consequências da ação e determinamos se foram úteis ou prejudiciais para você.

Enquanto o egoísmo ético é uma perspectiva ética porque determina o status moral de uma 
ação, o egoísmo psicológico é uma abordagem que torna a ética impossível. O egoísmo psico-
lógico é a visão de que os seres humanos só podem agir em seu próprio interesse. Assim, o 
altruísmo, agir pelo outro, é impossível, pois só podemos fazer o que é melhor para nós.

Jogue o jogo do egoísta psicológico. Questione a classe sobre qualquer ação. Veja como ela 
pode beneficiá-lo(a). O egoísta psicológico conclui que é esse benefício que deve ser a verda-
deira motivação para a sua ação.

Mude o jogo. Cite qualquer ação e o custo ou desvantagem que acarretam para você. O 
que você não poderia fazer porque fez isso? Nossa motivação sempre pode ser autodestrutiva, 
já que sempre podemos encontrar uma maneira de que cada ação nos prive de obter outros 
benefícios?

Inverta o jogo. Escolha uma pessoa na sala. Para cada ação, pergunte de que maneira po-
deria ter beneficiado essa pessoa. A motivação de todo o mundo para cada ação poderia agir 
ao encontro do melhor interesse dessa pessoa? Não podemos fazer exatamente o mesmo em 
relação a essa perspectiva absurda como podemos no caso do egoísmo psicológico?
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DIA 3 – RELATIVISMO CULTURAL

Conteúdo: Método:

1.  Relativismo cultural 1. Aula (25 minutos)

2. Ambiguidade do “certo” e “errado” 3. Trabalho em dupla e grupo (25 minutos)

Apresentação do instrutor

O relativismo cultural é a visão de que a aceitação moral, a necessidade e a não aceitação 
são uma função de aprovação ou desaprovação social. Nessa visão, as expectativas culturais 
são a mesma coisa que a moralidade. Nós não só precisamos resolver essas questões para 
considerar sistemas morais não relativos, mas precisamos distinguir entre diferentes signifi-
cados das palavras correto e errado (legal, cultural...) para tornar as conversas nos próximos 
dias mais rigorosas.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem entender e devem ser capazes de criticar o relativismo cultural.

•	 Os alunos devem ser capazes de diferenciar normas culturais, leis e preceitos morais.

•	 Conceito-chave: relativismo cultural.

1.  RELATIVISMO CULTURAL 

O relativismo cultural é a visão de que um ato é moralmente admissível para uma sociedade 
se e somente se essa sociedade aceitá-lo (moralmente necessário se a sociedade o exigir e 
inadmissível se a sociedade o proibir). Como o subjetivismo ético, o relativismo cultural é uma 
noção relativa, isto é, não há reivindicações éticas universais, mas relativização. Para o sub-
jetivismo ético, o status moral de uma ação é relativizado para cada indivíduo, enquanto para 
o relativismo cultural, o status moral é relativizado para uma sociedade e, portanto, abrange 
todas as ações de todos os membros dessa sociedade.

 O relativismo cultural sofre dos mesmos problemas que encontramos no subjetivismo ético 
devido à sua natureza relativista. Se o relativismo cultural fosse correto, então, seria impos-
sível para uma cultura errar sobre quais práticas são moralmente aceitáveis, necessárias ou 
inadmissíveis. Mas as práticas culturais mudam ao longo do tempo, às vezes, por razões mo-
rais. Isso seria impossível se o relativismo cultural fosse correto.

Considere a seguinte frase:

•	 Está chovendo, mas eu acredito que não está chovendo.

Existe claramente um problema com essa declaração. Se você afirmar algo, certamente 
você acredita nisso. Recusar-se a acreditar em algo que você sabe ser verdadeiro é desonesto 
ou irracional. Em ambos os casos, esse orador não deve ser confiável.

Mas agora considere a seguinte frase dita por um abolicionista do sul antes da Guerra Civil:

•	 A minha sociedade aprova a escravidão, mas acredito que não é moralmente aceitável.

Esta frase certamente não é bobagem, de fato, a acharíamos louvável. Mas se o relativismo 
cultural fosse verdadeiro, a aprovação social seria a mesma coisa que ser moralmente aceitá-
vel. Isso significaria que a frase acima significaria exatamente a mesma coisa que:

•	 A escravidão é moralmente aceitável, mas acredito que não é moralmente aceitável.
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Essa frase não significa o mesmo que a de cima, então, a aprovação social e a aceitação 
moral devem ser coisas diferentes.

Na verdade, se o relativismo cultural fosse verdadeiro, seria impossível desafiar os atos so-
cialmente aceitos baseados em motivos morais. No entanto, fazemos isso o tempo todo.

Peça ao aluno que cite práticas atuais ou do passado que são socialmente aceitas, mas mo-
ralmente questionáveis ou ações socialmente desaprovadas, mas moralmente admissíveis ou 
necessárias.

2. A AMBIGUIDADE DAS PALAVRAS “CERTO” E “ERRADO”

Um dos impedimentos para uma boa discussão ética é o fato de termos vários significados 
diferentes para as palavras “certo” e “errado”. Esta é uma das razões pelas quais preferimos 
usar as frases “moralmente admissíveis”, “moralmente necessárias” e “moralmente inadmis-
sível “. Isso nos impede de confundir os conceitos com outros que são diferentes, mas seme-
lhantes.

O que torna as coisas ainda mais confusas é que usamos as mesmas palavras “certo” 
e “errado” para cobrir esses diferentes significados. O que queremos fazer aqui é elaborar 
alguns desses sentidos diferentes do certo e errado e ver como eles são independentes. 
Uma afirmação é factualmente correta se o que diz sobre o mundo é verdadeiro e factualmente 
errada se o que diz sobre o mundo é falso. Isso é claramente diferente das noções morais, pois 
não há nada de antiético em responder a uma pergunta em um teste de matemática incorre-
tamente, desde que seja seu próprio trabalho, é claro.

Mas também há dois sentidos normativos de certo e errado, que são diferentes, mas muitas 
vezes confundidos com conceitos éticos. O primeiro é legalmente correto ou legalmente erra-
do. As leis são feitas por um processo legislativo. Pode ser um único monarca ou ditador que 
faça regras de acordo com a sua vontade. Pode ser uma democracia representativa em que as 
leis são feitas por legisladores eleitos para o bem do povo ou por subornos pagos a membros 
influentes do partido. Pode ser uma democracia direta onde as pessoas votam por dever ou 
para satisfazer seus próprios interesses. Em todos esses casos, podem-se ter leis que exijam 
que os cidadãos atuem de forma moralmente admissível ou moralmente inadmissível. Espera-
mos que nossas leis não nos impeçam de fazer coisas que são moralmente necessárias, mas há 
muitos exemplos de legislação eticamente problemática e admiramos pessoas com a coragem 
ética de enfrentar as sanções legais em oposição a tais regras. Considere, por exemplo, Rosa 
Parks.  

Um segundo sentido diferente é socialmente correto e socialmente errado. Todas as culturas 
têm normas, expectativas de comportamento que são aplicadas de várias maneiras. Consi-
dere o que aconteceria se um jovem escolhesse vestir uma saia para ir à escola. As pessoas 
olhariam de maneira estranha. Haveria comentários. Poderia ser mais difícil conseguir uma 
namorada. A regra social é aplicada de várias maneiras diferentes e todos sabemos o que nos 
acontece se fizermos algo estranho.

Mas estranho não é necessariamente errado. Às vezes, é inofensivo, outras vezes constitui 
uma posição contra práticas sociais problemáticas. Às vezes, vemos o mal que fazemos aos 
outros porque é tão normal. Nesses casos, muitas vezes é preciso alguém que está disposto a 
parecer incomum para nos fazer questionar se devemos estar fazendo algo que todos fazem 
sem pensar.

Peça aos alunos para se agruparem em pares e apresentarem atos moralmente permitidos 
ou necessários, mas são, ou já foram, legal e/ou socialmente errados e atos que são moral-
mente inadmissíveis, mas são legal e/ou socialmente corretos. Depois peça que retornem e 
listem esses atos.
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DIA 4 – TEORIA DO COMANDO DIVINO

Conteúdo: Método:

1. Teoria do Comando Divino 1. Aula (5 minutos)

2. Problemas de Consistência e 
Interpretação

2. Aula, trabalho em duplas e em grupo 
(25 minutos)

3. Eutífron 3. Aula (20 minutos)

Apresentação do instrutor 

A Teoria do Comando Divino é a visão de que uma ação é moralmente necessária se Deus 
a ordena e moralmente inadmissível se Deus a proíbe. Enquanto os códigos morais da maioria 
das religiões são maravilhosos guias para a vida, surgem problemas quando uma declaração 
fundamentada em textos sagrados significa que não há necessidade de uma deliberação éti-
ca séria. Mesmo se alguém olha para as crenças religiosas de alguém como um guia para o 
certo e o errado, ainda há motivos para fazer as escolhas que se faz. Vamos analisar vários 
problemas com o argumento de que recorrer à vontade de Deus torna desnecessário pensar 
cuidadosamente sobre ética.

Objetivos e conceitos-chave  

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar e criticar a Teoria do Comando Divino.

•	 Conceitos-chave: Teoria do Comando Divino.

1.  TEORIA DO COMANDO DIVINO

A Teoria do Comando Divino presume que a existência de um Deus ou deuses e valores onde 
o comportamento humano moralmente aceitável é o que está de acordo com a Vontade Divina. 
Um ato é moralmente necessário se Deus ou os deuses o ordenarem. Um ato é moralmente 
admissível se agradar a Deus ou aos deuses; um ato é moralmente inadmissível se Deus ou 
os deuses o proibirem.

Certamente é verdade que não matar, não roubar, honrar os pais e não apresentar teste-
munho falso contribuiria para tornar a vida moralmente bem vivida. Ver outros seres como 
seus irmãos e protegê-los é ser moralmente exemplar. O Sermão da Montanha deve ser visto 
pelos crentes e pelos não crentes como inspiração em termos de viver eticamente. Enquanto 
os apelos à crença são um bom ponto de partida para pensar em problemas éticos difíceis, tais 
recursos não eliminam os problemas filosóficos subjacentes a eles. Ainda precisamos de razões 
para apoiar nossas escolhas e essas razões exigem pensamento filosófico.

2.  OS PROBLEMAS DE CONSISTÊNCIA E INTERPRETAÇÃO

O primeiro problema com a Teoria do Comando Divino é que se a admissibilidade moral, a 
necessidade e a inadmissibilidade derivam dos desejos de Deus, então, para que alguém saiba 
como agir, seria preciso conhecer a mente de Deus. Ninguém tem acesso direto à mente de 
Deus, então, a ideia de que cada escolha que fazemos em termos de como agimos teria que 
ser baseada numa medida moral que não podemos ver torna impossível viver uma vida moral.

O movimento das Teorias do Comando Divino em face a este problema é apelar aos textos 
sagrados. Argumentam que nossos livros sagrados podem ser vistos como manuais de instru-
ções éticas. Mas esses livros não são a mente de Deus, são conjuntos de palavras e para que 
as palavras tenham significado, elas devem ser interpretadas. Considere as leis do estado. 
Legisladores elaboram leis e, quando são promulgadas, se tornam regras de comportamento 
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ditadas pelo governo. Mas, inevitavelmente, surgirá uma situação em que a lei se aplica de 
forma clara, mas não está exatamente claro num contexto particular. Ou, pode haver uma 
situação em que uma lei prevê um resultado, onde uma segunda lei determina uma resolução 
diferente. Nesses casos, existem os juízes que consideram a lei e a circunstância para decidir o 
caso. Esta decisão exige que o juiz interprete a lei, para dizer como aplicá-la numa circunstân-
cia que não foi claramente discutida pelo legislador. Ninguém pode pensar em todos os casos 
possíveis, então precisamos apelar para que alguém nos diga de forma imparcial o que a lei 
deve significar nesse contexto imprevisto.

Esse tipo de preocupação surgirá sempre que você estiver lidando com um conjunto de 
regras abstratas que você está tentando aplicar na vida, que é complicada. Isso inclui regras 
encontradas em textos sagrados. As regras que são aplicáveis de maneira geral sempre en-
contrarão circunstâncias em que não está totalmente claro como se aplicam. Isso requer in-
terpretar a regra e sempre haverá diferentes interpretações possíveis. Como decidimos entre 
essas interpretações? Razão.

Note que essas interpretações são o trabalho dos seres humanos. Os teóricos do Comando 
Divino querem colocar todo o peso moral das decisões no domínio do Divino, mas quando se 
trata da vida real, as coisas nem sempre são claras e fáceis.

Considere o oitavo mandamento, “Não roubarás”. Poucos discordariam com isso como sen-
do um preceito moral legítimo. Há casos claros de roubo e nós os condenamos. Mas o que 
exatamente significa roubar algo? Suponha que você veja uma nota de cem reais saindo do 
bolso de alguém e você agarra e coloca no seu bolso. Roubando? Certamente. E se você vê a 
nota cair por baixo da cadeira da pessoa e você a pega? Suponha que você a veja sob a cadei-
ra, mas não a viu cair? Todos se tratam de roubo claramente. Suponha que você a encontre 
no estacionamento de um shopping na véspera de Natal e, enquanto há pessoas em todos os 
lugares, ninguém está procurando por ela e você não tem ideia de quem é. Suponha que esteja 
numa biblioteca com um grupo de pessoas. Suponha que tenha sido jogada por alguém que 
você sabe que a roubou mesmo. Esses são exemplos de roubo? Faria a diferença se fosse uma 
moeda de dez centavos em vez de uma nota de cem reais?

O conceito de roubo no momento da redação do Antigo Testamento era tomar algo que per-
tencesse a outra pessoa para que não tivesse mais isso. Mas e quanto ao download de músicas 
ou cópias de CDs ou DVDs? Quem tinha isso ainda tem tudo o que tinha antes. A Igreja empre-
gava escribas cujo único trabalho era fazer cópias de livros. Isso foi pensado como uma ótima 
coisa. Agora é plágio ou pirataria. A noção de propriedade intelectual é puramente moderna. 
Devemos reinterpretar a noção bíblica para incluí-la ou isto a altera?

A ideia aqui é que não há dúvida de que não se deve roubar. É só que o que significa roubar 
fica complicado quando olhamos para casos difíceis. Com isso, precisamos retomar o nosso 
discurso ético com base na razão, já que a crença baseada na fé na verdade dos textos sagra-
dos não responde completamente à pergunta, ainda há necessidade de pensar.

Divida os alunos em oito grupos. Dê a cada grupo um dos seguintes mandamentos e o con-
texto associado. Peça-lhes que pensem no argumento mais forte para uma situação em que 
o mandamento se aplica e no argumento mais forte para uma situação em que não se aplica.

1. «Honre seu pai e sua mãe». Uma criança tem um dos pais morrendo de câncer de pulmão 
que pede à criança para ir à loja e comprar cigarros para eles. Você quer agradar seus 
pais, você vai?

2. «Não roubarás». Você é um entusiasta de avião de controle remoto e um amigo seu 
tem um novo modelo que revolucionará esse hobby. Ele solicitou uma patente que 
provavelmente será concedida, mas ainda não foi. Esse design, uma vez patenteado, o 
tornará rico e famoso. Para seu próprio prazer, sem ganhar dinheiro ou fama, copie-o para 
um dos seus próprios aviões. Ninguém nunca vai vê-lo e não irá prejudicar o seu amigo 
de forma alguma. Você roubou seu design?

3. «Não matarás». Alguém de quem você gosta profundamente está morrendo de uma 
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doença terminal muito dolorosa. A pessoa só tem um dia e não há absolutamente nenhuma 
chance de uma cura ou chance de que a pessoa viva além desse dia. Você tem um veneno 
de ação lenta que coloca a vítima em coma e causa a morte em quase um dia. Se você der 
o veneno para esta pessoa, ela morrerá do veneno e não da doença. É assassinato dar o 
veneno e livrar a dor desse dia?

4. «Não cobiçarás nada que pertença ao seu próximo». Seu vizinho acaba de comprar 
um carro esportivo incrível, aquele que você sempre quis. Vê-lo pessoalmente faz você 
trabalhar mais, ser mais responsável e economizar seu dinheiro em vez de gastá-lo com 
coisas que você realmente não precisava. Você quer o seu próprio, não o do seu vizinho, 
mas ver o carro esportivo dele é motivador para você. Você está cobiçando o que é do 
seu vizinho?

5. «Honre seu pai e sua mãe». Depois de um casamento na família, seu pai, que bebeu 
muito, pede que você jogue fora algo que você sabe que ele gostaria de manter se não 
tivesse bebido. Se você deve honrar seus pais, você jogaria fora?

6. «Não cometerás adultério». Uma esposa encontra o marido sentado e beijando outra 
mulher, mas nada mais aconteceu entre eles. O marido pensava seriamente em fazer 
mais do que beijar. Isto é adultério?

7. «Não roubarás». Você é um músico profissional e ouve alguém que toca apenas por 
hobby, que está apenas dedilhando, e não tem interesse em ser um profissional. Você 
pega esses acordes, acrescenta letras e um solo de guitarra, e o transforma em um 
grande sucesso. Você roubou a música?

8. «Não matarás». Você está passando por uma piscina quando vê alguém cair que você 
conhece e que não sabe nadar. Você poderia facilmente retirá-lo com pouco esforço. É 
assassinato se você não retira?

Reúna a classe novamente e faça com que eles compartilhem e discutam seus pensamentos.

3.  O PROBLEMA DA CIRCULARIDADE E O PROBLEMA DE EUTÍFRON

Outros problemas relacionados à Teoria do Comando Divino surgem da atribuição de 
propriedades morais a Deus ou aos deuses. Se alguém quer afirmar que o Ser Divino cuja 
vontade reside na base da ética é um ser moral Ele mesmo ou eles mesmos, então, existem 
problemas lógicos.

Dizer que Deus é onipotente, ou todo-poderoso, é dizer que não há nada que possa ser feito 
que Deus não possa fazer. Existe, portanto, uma varinha de medição externa para fazer sentido 
a reivindicação da onipotência. Mas dizer que Deus é todo-bom no sentido moral do bem exigi-
ria, também, que existisse uma concepção externa de bem na qual Deus é o exemplo máximo. 
Mas a Teoria do Comando Divino define a bondade como a que segue a vontade de Deus, isto 
é, os desejos de Deus definem o que nossas noções morais significam. Portanto, não há uma 
medida externa para dar sentido às reivindicações da bondade de Deus.

Pense novamente no subjetivismo ético. Porque o subjetivista ético definiu a bondade moral 
para a pessoa em termos das próprias crenças dessa pessoa sobre o que é permitido, necessá-
rio ou inadmissível, ninguém jamais pode agir de forma imoral porque todos sempre atuam a 
partir de suas próprias crenças. O subjetivismo ético torna a ética trivial. O certo e o errado não 
significam mais nada. Da mesma forma, o Teórico do Comando Divino nos deu uma versão do 
subjetivismo ético onde Deus é o único assunto. Assim como nunca poderíamos, em princípio, 
condenar um ato como moralmente impróprio se o subjetivismo ético fosse verdadeiro, tam-
bém nós nunca poderíamos, em princípio, condenar um ato de Deus se a Teoria do Comando 
Divino fosse verdadeira. Os atos de Deus não são nem moralmente aceitáveis nem inadmis-
síveis porque, quando se trata de Deus, aquele que determina o certo e o errado, os atos são 
moralmente aceitáveis por definição. Mas, então, isto torna qualquer afirmação de que Deus 
é um ser moralmente bom, isto é, Ele sempre faz a escolha certa, um resultado trivial. O fato 
de ele escolher isto faz com que isto seja correto por definição, assim é insignificante dizer que 
Deus é bom se a Teoria do Comando Divino for verdadeira.
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Uma preocupação semelhante aparece no diálogo Eutífron, de Platão. Nesse diálogo, o per-
sonagem principal, Sócrates, está prestes a entrar no tribunal, tendo sido acusado de crimes 
quando vê um jovem que conhece, Eutífron. Ele pergunta a Eutífron por que ele está no tribu-
nal e ele responde que está lá para acusar seu pai de assassinato por matar um escravo. Este 
seria um ato chocante de impudência para os gregos, algo estranho e inédito.

Sócrates pergunta a Eutífron o que aconteceu. Ele explica que o escravo fez algo que irritou 
seu pai, que, como castigo, o amarrou, o amordaçou e o jogou numa vala. O pai foi trabalhar 
e se esqueceu do escravo. Quando ele finalmente se lembrou e foi ao fosso, o escravo estava 
morto.

Sócrates comenta que é uma coisa incomum o que Eutífron está fazendo, o qual diz que está 
fazendo o que é moral. Sócrates pergunta-lhe como sabe o que é moral e Eutífron responde 
que sabe o que é a moral. Sócrates, impressionado que alguém tão jovem conheça algo tão 
profundo e difícil, faz uma série de perguntas para tentar fazer com que Eutífron lhe diga o que 
é a moral. Eventualmente, Eutífron responde com o coração a teoria do Comando Divino, que 
um ato moralmente bom é aquele que agrada aos deuses. Sócrates coloca o dilema, os deuses 
(ou Deus) gostam porque é bom, ou é um ato bom porque os deuses (ou Deus) gostam dele?

Se você considerasse que os deuses (ou Deus) gostam porque é bom, então esse bem 
está antes da preferência de Deus. Há alguma razão pela qual é bom e os deuses (ou Deus) 
o preferem por esse motivo. Nesse caso, é a razão que é importante, não a vontade de Deus. 
A preferência divina é o resultado de outra coisa e é essa outra coisa que define se um ato é 
bom ou não. Como tal, a ética não está preocupada com os deuses (ou com Deus), mas com 
essa outra coisa. Este não é um bom resultado para aqueles que querem que o Divino seja um 
elemento essencial da ética.

Por outro lado, se você dissesse que uma ação é moralmente admissível ou necessária por-
que agrada aos deuses (ou Deus), então não há absolutamente nenhuma razão pela qual uma 
ação é moralmente necessária em vez de outra. Se os deuses (ou Deus) preferissem que tor-
turássemos crianças, então isso seria bom. “Mas, é claro”, pode-se dizer, “os deuses (ou Deus) 
nunca desejariam tal coisa”. Por que não? “Porque é imoral”. Mas você não pode dizer isso sem 
considerar o outro lado do dilema, isto é, dizer que existe uma razão externa pela qual isso é 
bom e isso significa que é bom, independentemente da vontade de Deus, e que é exatamente o 
que esse lado do dilema nega. Então, se você pode explicar porque qualquer ato é moralmente 
necessário ou moralmente inadmissível, se você pode dar razões para que alguém acredite que 
você deve ou não deve fazer alguma ação, então você não pode aceitar esse lado do dilema.

Platão está argumentando no Eutífron que o Teórico do Comando Divino quer renunciar ao 
núcleo de sua abordagem moral de que a Vontade Divina é a base para determinar o status 
moral de uma ação ou tem que desistir da ideia de que podemos ter qualquer sentido de ética; 
essa ética é completamente arbitrária e não há razão para que não devemos assassinar o ou-
tro, então é assim que Deus quer e amanhã, se ele escolher, poderia mudar de opinião. Nenhu-
ma dessas opções parece ser atraente. O outro caminho é dizer que o status ético é o resultado 
de razões e de pensar cuidadosamente sobre o tipo de razão que deve ser levada em conta.
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DIA 5 – SISTEMAS ÉTICOS

Conteúdo: Método:

1. O que é um sistema ético? 1. Aula, trabalho em duplas e em grupo 
(25 minutos)

2. Quais são os elementos de uma 
situação moral? 2. Discussão, aula (25 minutos)

Apresentação do instrutor

Esta lição nos afasta dos impedimentos ao discurso ético, indo ao encontro de sua estrutura. 
Quando você olha para as formas em que defendemos a aceitação moral ou a necessidade de 
uma ação, apelamos para diferentes aspectos do contexto moral. Os filósofos desenvolveram 
sistemas morais que correspondem a cada um dos elementos. Esta aula visa dar uma visão 
geral do que é um sistema ético e criar intuições relacionadas à relevância moral de cada parte 
do contexto ético de uma ação.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar o propósito de um sistema ético.

•	 Os alunos devem poder enumerar os elementos do contexto ético de uma ação e explicar 
por que são moralmente relevantes.

•	 Conceitos-chave: sistema ético.

1.  SISTEMAS ÉTICOS

Durante séculos, os filósofos tentaram encontrar o que devemos considerar para determinar 
se uma ação é moralmente admissível, moralmente necessária ou moralmente inadmissível. 
Diferentes filósofos assumiram elementos diferentes e os desenvolveram no que chamamos 
de sistemas éticos. Um sistema ético é realmente apenas uma definição de noções morais 
básicas, mas pode ser pensado como uma máquina com um slot de um lado e três luzes no 
outro: um vermelho, um amarelo e um verde. Você coloca uma ação no slot e uma das luzes 
se acende: verde, se a ação for moralmente necessária, amarela, se for moralmente admissí-
vel e vermelha se for moralmente inadmissível. Diferentes filósofos apresentaram diferentes 
sistemas éticos que para eles seriam os meios corretos e completos para determinar o status 
moral de qualquer ação.

Existem duas preocupações principais para os éticos: (1) de todos os sistemas propostos, 
alguns deles são perfeitos? Alguma das caixas acende a luz adequada para toda a ação? (2) 
Se abrimos a caixa, qual é o mecanismo dentro? Como determinamos o status moral de uma 
ação?

Divida os estudantes em pares. Leia a seguinte situação:

Jennifer queria ir ao baile com Roberto, mas ele estava saindo com Samanta por várias 
semanas e a convidou. Depois de semanas sem conseguir um parceiro para o baile, Jennifer 
recebeu o convite de Jim e aceitou, apesar de nunca ter pretendido ir com ele. Jim está muito 
entusiasmado com o encontro, muito mais do que Jennifer, que se sente incomodada quando 
Jim está por perto, o que provavelmente causará tensão entre eles durante a noite toda. Além 
disso, Jennifer sabe que Robin, que ainda está sem um parceiro, estava esperando que Jim 
a convidasse, mas ele não se manifestou. A relação entre Jennifer e Robin esfriou porque ela 
concordou em ir ao baile com Jim sabendo que Robin queria. Hoje, Roberto e Samanta se sepa-
raram e não estão indo ao baile juntos. Roberto enviou uma mensagem a Jennifer e pediu-lhe 
que fosse com ele. O que Jennifer deve fazer? 
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Peça a cada dupla para identificar qual é a ação moralmente adequada para Jennifer nesta 
situação, e para descobrir em que parte do contexto se baseou para tomar essa decisão.

Reúna a classe e analise cada relatório, acompanhando a razão pela qual Jennifer deveria 
ter feito o que recomendaram. Pergunte à classe se esses motivos se mantêm universalmen-
te, se existe alguma situação em que a coisa moralmente correta seja se recusar a seguir o 
motivo dado, por exemplo, para aqueles que dizem que ela fez um acordo ou contrato, existe 
sempre um caso em que a coisa moralmente necessária a fazer é quebrar um contrato; para 
aqueles que dizem que as consequências gerais de abandonar Jim e ir com Roberto serão me-
lhores para todos, pergunte se os fins sempre justificam os meios ou há casos em que o certo 
não é a solução mais prazerosa. Para aqueles que dizem que ela deve inventar uma desculpa 
para não ir com Jim, lhe poupar e salvar a amizade deles, pergunte se há momentos em que 
é necessário afastar-se do que seria melhor para as pessoas com as quais você se preocupa e 
fazer coisa certa. 

2.  ELEMENTOS DE UMA SITUAÇÃO MORAL

Existem cinco elementos importantes de uma situação moral que são considera-
dos como as principais características dos sistemas éticos: (1) quem fez isso? (2) o 
que foi feito? (3) qual a consequência de fazer isso? (4) para quem foi feito? e (5) como 
isso afetou as relações do agente com outras pessoas? Cada um desses elementos é re-
levante para determinar se o ato era moralmente necessário, admissível ou inadmissível. 

Quem fez isso?

Uma das coisas que muitas vezes pedimos às pessoas que estão prestes a fazer algo que 
sabemos que é errado é “Que tipo de pessoa isso iria fazer de você?” Quem somos eticamen-
te é uma função do que fazemos. Nossas ações definem nosso caráter moral. Somos apenas 
generosos se doamos aos outros. Somos trabalhadores dedicados se realmente trabalhamos 
duro. Somos ponderados apenas se consideramos os outros. Você não pode se chamar de co-
rajoso se você não faz coisas difíceis diante de desafios. Então, uma das coisas que precisamos 
considerar ao olhar para uma situação e determinar como agir é o que esse ato significaria em 
termos de nosso caráter. Aristóteles nos dá um sistema ético chamado ética das virtudes, que 
se baseia na consideração de “quem fez isso”, ou seja, qual é o efeito da ação sobre o caráter 
do agente.

O que foi feito?

Ao julgar o status moral de uma ação, certamente o primeiro lugar a olhar é o próprio ato. Ser 
azul é uma propriedade intrínseca do jeans azul, talvez a necessidade moral, a admissibilidade 
ou a inadmissibilidade seja uma característica do próprio ato. Mentir é errado, não por causa da 
pessoa que é magoada ou o que significa sobre o caráter do mentiroso, mas porque há algo em 
mentir que é inerentemente problemático; é o ato que é errado e não precisamos olhar mais do 
que o ato para determiná-lo. Emmanuel Kant nos deu um sistema ético chamado deontologia, 
em que há deveres morais absolutos e onde um ato é moralmente necessário se tivermos o 
dever de fazê-lo e moralmente inadmissível se tivermos o dever de não fazê-lo. Existem regras 
morais absolutas e precisamos segui-las, independentemente da situação.

O que aconteceu como resultado de fazê-lo?

Vivemos num mundo com outros seres que são afetados por nossas ações. Quando agimos, 
mudamos a vida de outras pessoas, trazemos prazer ou dor, damos oportunidades a elas ou 
acabamos com as suas possibilidades. As escolhas que fazemos ao nos comportarmos de uma 
forma ou de outra podem tornar o mundo um lugar melhor ou um lugar pior.

Jeremy Bentham defendeu um sistema ético chamado utilitarismo, segundo o qual o status 
moral de uma ação é determinado pelo resultado dessa ação. Uma vez que mudamos o mundo 
agindo ou escolhendo não agir, nossas escolhas precisam ser guiadas pelo desejo de tornar 
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esse o melhor mundo possível para todos.

A quem foi feito?

Se você quer saber se uma ação deve ser moralmente aceitável ou não, certamente você 
precisa olhar para a pessoa a quem foi feito. Oliver Wendell Holmes disse que o direito do meu 
punho termina no nariz do meu vizinho. O que podemos e não podemos fazer é limitado pelos 
direitos de outros. A ética baseada em direitos afirma que temos liberdade para fazer o que 
quisermos, desde que não se infrinja os direitos de terceiros.

Como afetou as relações do agente com outras pessoas?

Os seres humanos não são desconectados dos átomos éticos que saltam no mundo, inde-
pendentemente uns dos outros. Nós temos relacionamentos e com eles vêm responsabilidades 
morais. Os pais têm que cuidar das crianças. Os amigos têm que estar atentos às necessidades 
dos outros. Os relacionamentos românticos vêm com a responsabilidade de cuidar da felici-
dade do outro parceiro. Os defensores da ética baseada no cuidado afirmam que parte de ser 
humano é ter e promover essas relações interpessoais profundas e as necessidades daqueles 
com quem nos preocupamos significam que teremos obrigações morais de fazer ou não fazer 
certas coisas.

Reconsidere o cenário anterior da data do baile, determine os cinco elementos da situação 
moral e discuta o efeito que cada um deve ter para determinar a maneira correta de agir.
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DIA 6 – ÉTICA DAS VIRTUDES DE ARISTÓTELES

Conteúdo: Método:

1. Contexto de Aristóteles 1. Aula (5 minutos)

2. Ética das Virtudes na Ética a Nicômaco 2. Aula, reflexão escrita (35 minutos)

3. Aplicação 3. Trabalho em grupo (10 minutos)

Apresentação do instrutor

Esta lição discute a ética da virtude de Aristóteles, como ele descreve no livro II da Ética a 
Nicômaco. Depois de dar alguns antecedentes sobre a vida de Aristóteles, seu sistema ético é 
examinado, e os alunos devem aplicá-lo aos casos.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar e aplicar a ética das virtudes de Aristóteles às 
situações.

•	 Conceitos-chave: Virtude, Vício, Felicidade, Caráter.

1.  CONTEXTO

Aristóteles nasceu na Macedônia em 384 a.C, filho do médico do rei. Ele foi enviado para 
Atenas em 402 para estudar na Academia, a escola de Platão. Apesar de ter sido discípulo de 
Platão, não concordou com tudo o que ele lhe ensinou. Para Platão, a realidade não era en-
contrada no mundo material, mas no mundo eterno, imutável e perfeito das formas, as ideias 
das quais as coisas materiais são representações imperfeitas e que são vistas com o olho da 
mente através do pensamento. Para Aristóteles, a realidade deveria ser encontrada no mundo. 
E, depois da morte de Platão, ele saiu de Atenas e começou seu trabalho científico, examinando 
fenômenos naturais e pesquisando suas causas.

À medida que esse trabalho progrediu, ele foi convocado de volta à Macedônia pelo novo rei, 
Phillip, onde foi conselheiro científico do rei e tutor de seu filho Alexandre (mais tarde conhe-
cido como Alexandre, o Grande).

Ele saiu da Macedônia e voltou para Atenas, onde abriu sua própria escola, o Liceu. Aqui, 
ele estudou e lecionou sobre temas de todo o espectro intelectual. Ele escreveu diálogos, pe-
ças destinadas a examinar questões científicas e filosóficas, mas nenhuma delas restou. Tudo 
o que temos das obras de Aristóteles são notas de aulas. Mas nelas, encontramos o início de 
praticamente todos os principais campos de estudo, da astronomia, física, química, biologia, 
psicologia e lógica à ética, à ciência política e à teoria literária.

2.  ÉTICA DAS VIRTUDES E ÉTICA A NICÔMACO

O trabalho de Aristóteles sobre ética está presente em dois livros, e o mais conhecido é a 
Ética a Nicômaco (seu pai foi nomeado Nicômaco). Aqui encontramos o relato de Aristóteles 
sobre o que veio a ser conhecido como ética das virtudes.

Visão geral do livro I

A ética é o estudo do que é para um ser humano viver uma boa a vida. O professor de Aris-
tóteles, Platão, tinha uma visão em que toda a verdade derivava de um único conceito de bem. 
A forma de bem é o conceito mais alto e exaltado que a mente humana pode vislumbrar e tudo 
o que é real, verdadeiro ou apenas participa da forma do bem.
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Aristóteles objetou que essa noção singular do bem estava errada. Devemos estabelecer 
uma distinção entre “bom para” e “bom em si mesmo”. Algo que é bom para outra coisa é um 
meio, mas o objetivo da vida boa é algo que é um fim. Não se vive a vida boa para obter outra 
coisa; a vida boa é o objetivo humano supremo.

Então, qual poderia ser esse fim em si mesmo? Não é riqueza ou poder. Ambos são meios. 
Precisamos de dinheiro para comprar coisas ou poder para exigir que os outros façam coisas, 
então, vidas almejando riqueza e poder não serão vidas que nos permitem ser os humanos 
completos que poderíamos ser. Não é fama e adoração. Isto vem de outras pessoas. A boa vida 
é a que nos permite tornar real o eu perfeito possível dentro de nós mesmos. Essa atualização 
do nosso potencial vem do nosso próprio fazer, não da maneira como os outros nos consi-
deram. Não é prazer físico. Isso, diz Aristóteles, é uma vida para o gado. Os animais podem 
experimentar o prazer corporal, e uma vida que o busca está abaixo dos seres humanos, pois 
não atualiza nosso potencial humano, mas nos diminui para o nível de um animal.

O único bem verdadeiro para si em relação à vida humana é a felicidade. Você pode pergun-
tar às pessoas por que elas estão trabalhando por dinheiro ou por que elas estão se exercitan-
do tanto e elas provavelmente dirão que é um passo para alcançar a felicidade. Mas se você 
lhes perguntasse por que querem toda essa felicidade, achariam estranho. A felicidade é seu 
próprio fim, não um meio para outra coisa.

Mas o que traz a verdadeira felicidade para um ser humano é uma questão de natureza hu-
mana. Nós temos um tipo muito particular de mente que nos torna exclusivamente humanos. 
Uma parte é semelhante às plantas, na medida em que controla o crescimento e funciona como 
a respiração. Outra parte é semelhante aos animais, conferindo-nos percepção, locomoção e 
apetite corporal. Mas os seres humanos sozinhos têm uma parte racional em suas mentes e 
é alcançando nosso potencial racional que a verdadeira felicidade humana é encontrada. Essa 
característica que nos aproxima do ser potencialmente perfeito que temos dentro de nós é 
chamada de virtude. As características que nos afastam do nosso ser potencial perfeito são 
chamadas de vícios.

Peça aos alunos que anotem as palavras que descrevem seus eus perfeitos. Imagine que 
você é tudo o que poderia ser, que você atualizou todo o seu potencial. Que adjetivos você 
usaria para se descrever?

Livro II

Seção 1

As virtudes humanas são comuns a todas as pessoas. Elas pertencem a todos nós porque 
somos membros de uma espécie e todas as espécies têm o mesmo esforço, um senso comum 
de perfeição que todos os membros tentam perceber. Mas, embora essas virtudes sejam co-
muns a todos nós, elas não estão naturalmente dentro de nós. Não nos tornamos virtuosos 
se deixados sozinhos. As virtudes devem ser ensinadas e praticadas, como artesanato, como 
um músico que aprende seu instrumento. Devemos observá-las em outros e, em seguida, 
replicá-las em nossas próprias ações, a tal ponto que se tornem parte do nosso caráter ao se 
tornarem habituais.

Seção 2

No livro I, Aristóteles distinguiu partes da mente racional. Uma parte trata do raciocínio 
abstrato, pois essas virtudes devem ser encontradas no extremo – é sempre melhor ser mais 
inteligente, ter melhores habilidades para resolver problemas, ter mais conhecimento do 
mundo. Aqui no livro II, seção 2, ele examina as virtudes da parte prática da mente e essas 
virtudes devem ser encontradas como a média entre dois extremos. Muito ou muito pouco 
constitui um vício, mas o significado é justo. Se você correr de todo o perigo, você é covarde. 
Se você se apressar em todas as situações perigosas, você é imprudente. A pessoa corajosa 
é aquela que vai pelo caminho do meio. O excesso de prazeres corporais é ser desregrado. 
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Abster-se de todos os prazeres corporais é ser um rústico. A pessoa ponderada sabe quando 
deve se manifestar.

Seção 3

Quando alguém tiver sido devidamente treinado nos caminhos da virtude, então, ser virtuo-
so será prazeroso e experimentar o vício será algo doloroso. Da mesma forma, quando alguém 
tem um caráter corrompido, quando o vício se manifesta regularmente, atos virtuosos pare-
cerão desconfortáveis. Queremos nos treinar para adquirir hábitos de virtude, porque então 
obteremos o prazer de fazer o que é certo.

Seção 4

Nossos atos determinam nosso caráter. Os atos virtuosos levam a um caráter virtuoso, pois 
nos tornamos a pessoa mais perfeita que poderíamos ser, mas somente se forem feitos corre-
tamente. Para impactar o caráter de alguém, um ato virtuoso deve ser feito (1) com o conhe-
cimento da virtude que é incorporada; (2) deve ser praticado por livre escolha, e (3) deve ser 
feito de bom grado, não de má vontade; feito porque é o certo, não pelo fato de que se espera 
de alguém que faço isso.

Seção 5

As virtudes não são sentimentos. Sentimentos nos acontecem, as ações acontecem de nós. 
Todo mundo fica com raiva. Não se pode ser admirado ou culpado por isso. A virtude deve ser 
encontrada no que se faz quando alguém está bravo.

Seção 6

Existem algumas ações viciosas que não têm um significado, por exemplo, assassinato, 
adultério ou roubo. Enquanto, em geral, o caminho moderado é sempre o melhor, não implica 
considerar que assassinar a metade das pessoas que você conhece seja virtuoso porque está 
no meio do caminho entre assassinar todos ou ninguém.

Seção 7

Podemos encontrar um número significativo de virtudes considerando a média entre dois 
extremos:

Deficiente Virtuoso Excessivo
egoísta generoso esbanjador
covarde corajoso imprudente
vulgar magnífico ostentoso
tímido magnânimo arrogante

autodepreciativo verdadeiro orgulhoso
calmo gentil irascível
omisso respeitável convencido
rústico espirituoso palhaço
hostil amigável adulador

vingativo empático invejoso

Peça aos alunos que encontrem outras virtudes resultantes da moderação.

3.  APLICAÇÃO

Reconsiderar o exemplo do baile da última classe:

Jennifer queria ir ao baile com Roberto, mas ele estava saindo com Samanta por várias 
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semanas e a convidou. Depois de semanas sem conseguir um parceiro para o baile, Jennifer 
recebeu o convite de Jim e aceitou, apesar de nunca ter pretendido ir com ele. Jim está muito 
entusiasmado com o encontro, muito mais do que Jennifer, que se sente incomodada quando 
Jim está por perto, o que provavelmente causará tensão entre eles a noite toda. Além disso, 
Jennifer sabe que Robin, que ainda está sem um parceiro, estava esperando que Jim a convi-
dasse, mas ele não se manifestou. A relação entre Jennifer e Robin esfriou porque ela concor-
dou em ir ao baile com Jim sabendo que Robin queria. Hoje, Roberto e Samanta se separaram 
e não estão indo ao baile juntos. Roberto enviou uma mensagem a Jennifer e pediu-lhe que 
fosse com ele. O que Jennifer deve fazer? 

O que Aristóteles deveria dizer para Jennifer fazer? Se Jennifer deixasse Jim, o que Aristó-
teles diria de como deveriam ser a reação dele e outras ações?
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DIA 7 – DEONTOLOGIA DE KANT

Conteúdo: Método:

1. Contexto de Kant 1. Aula (5 minutos)

2. Deontologia 2. Aula/Discussão (30 minutos)

3. Aplicação 3. Trabalho em dupla e em grupo (15 
minutos)

Instruções de instrutor

Ler Kant é muito difícil, mas seu sistema moral não é. Kant argumenta que a ética das vir-
tudes de Aristóteles não explica o que entendemos por necessidade moral, permissibilidade 
e inadmissibilidade. Para isso, devemos explicar o próprio ato em termos de deveres morais. 
Kant nos fornece um sistema baseado em regras em que todas as regras morais derivam de 
uma única super-regra, o Imperativo Categórico.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar a crítica de Kant à ética das virtudes de Aristó-
teles.

•	 Os alunos devem ser capazes de explicar e aplicar a ética deontológica de Kant.

•	 Os alunos serão capazes de comparar, criticamente, os resultados de diferentes sistemas 
éticos.

•	 Conceitos-chave: Deontologia, Direito, Dever, Imperativo Hipotético, Imperativo Categó-
rico.

1.  CONTEXTO DE KANT

Emmanuel Kant nasceu em 1724 e viveu toda a sua vida na cidade de Königsberg, locali-
zada na Prússia Oriental na época de Kant, mas a área agora é parte da Rússia Oriental e é 
conhecida como Kaliningrado (ambos significam “Cidade do Rei” em alemão e russo, respecti-
vamente). Kant viveu uma vida muito estruturada. Todas as suas atividades eram cronometra-
das. Ele caminhava todos os dias precisamente na mesma hora. Pegava exatamente a mesma 
rota. Caminhava precisamente o mesmo número de etapas. Dizia-se que era possível acertar 
o relógio pela hora que passava pela sua porta.

Kant começou sua carreira como cientista, escrevendo sobre meteorologia e física. Seu 
interesse se voltou para a filosofia e seus escritos revolucionaram completamente quase to-
dos os aspectos do campo. Seu pensamento sobre epistemologia, o estudo do conhecimento, 
transformou o pensamento e influenciou pensadores como Albert Einstein. O seu pensamento 
sobre estética, a filosofia da arte, constitui a base desse campo. Seu trabalho sobre ética foi 
extremamente influente e reflete seu estilo de vida rígido.

2.  DEONTOLOGIA E EMBASAMENTO PARA A METAFÍSICA DA MORAL

Primeira Seção

Kant começa atacando Aristóteles. Ele afirma que ser virtuoso não torna necessariamente 
uma pessoa moral. Para isso, é preciso boa vontade. Na verdade, sem boa vontade, as virtudes 
tornam uma pessoa ainda pior.

Peça aos alunos para nomear vilões famosos reais e fictícios. Anote seus nomes. Peça as 
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descrições deles. Observe as virtudes de Aristóteles que se aplicam a eles – por exemplo, co-
rajosos, moderados, pacientes, inteligentes e criativos.

O que é importante para Kant é que a boa vontade é totalmente independente dos resulta-
dos da ação. Uma pessoa age com boa vontade quando alguém quer fazer a coisa certa apenas 
porque é o certo, independentemente das consequências da ação. Mentir é errado porque se 
está mentindo. Deve-se dizer a verdade, mesmo que machuque alguém, porque agir com boa 
vontade significa fazer o que é certo, ou seja, dizer a verdade.

Existem leis morais absolutas. “O dever é a necessidade de uma ação feita por respeito à 
lei”. A chave para atuar de maneira moralmente correta é agir de acordo com o dever, isto é, 
seguindo as regras morais exclusivamente para cumprir as regras.

Existem quatro tipos de ações:

•	 Os atos que violam o dever.

•	 Os atos que estão de acordo com o dever, mas para os quais o agente recebe alguma 
recompensa.

•	 Os atos que estão de acordo com o dever, mas para os quais o agente evita alguma pe-
nalidade.

•	 Os atos que estão de acordo com o dever, mas para os quais o agente não recebe nenhu-
ma recompensa ou sofre uma penalidade.

É apenas o último tipo que tem qualquer valor moral porque é somente nesse caso que 
podemos saber que o agente agiu com boa vontade. Mesmo que o ato apenas faça você se 
sentir bem por ter feito a coisa certa ou se você tivesse tido problemas por ter agido de forma 
diferente, isso é suficiente para fazer com que o ato não tenha valor moral, uma vez que foi 
por uma recompensa ou para evitar uma penalidade.

As circunstâncias não fazem diferença no valor moral da ação. Não importa o quão horrível 
é a situação, as regras são regras. Kant escreve: “Quando estou em perigo, posso fazer uma 
promessa com a intenção de não mantê-la?” Peça aos alunos para encontrar situações em 
que eles fariam uma promessa sem a intenção de mantê-la. Kant está certo de que é a ação 
sozinha e não as consequências da ação que deve ser considerada para determinar se o ato é 
moralmente permitido, moralmente inadmissível ou moralmente necessário.

Segunda Seção

As regras éticas são imperativos. Um dos imperativos é um dos quatro tipos de sentença. 
Pergunte aos alunos se eles conhecem os quatro tipos de frase: declarativo (declarações), in-
terrogativo (perguntas), exclamativo (exclamações) e imperativo (ordens).

Kant distingue dois tipos de imperativos. Os imperativos hipotéticos são frases na forma: 
você deve fazer X, se você quiser Y. Os imperativos categóricos são frases na forma: você deve 
fazer X. Porque Kant argumenta que a ética não tem nada a ver com consequências; as regras 
éticas não podem ser imperativos hipotéticos, mas categóricos.

De onde vêm essas regras? Para Kant, enquanto as regras éticas são na forma de impera-
tivos categóricos, existe uma regra especial, a capital C, capital I Imperativo Categórico, que 
é a fonte de todas as outras regras. Kant dá quatro formulações diferentes para o Imperativo 
Categórico, mas vamos apenas olhar para as duas que geralmente são consideradas as mais 
importantes.

Imperativo Categórico 1: sempre trate pessoas como fins, não como meios.

As pessoas não são ferramentas, são seres com projetos, planos, esperanças e sonhos. É 
errado usar outras pessoas para se obter o que deseja. Você precisa pensar neles como pes-
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soas dignas de consideração por suas próprias necessidades, e não apenas objetos a serem 
manipulados de acordo com os seus desejos.

Imperativo Categórico 2: você deve agir para que a máxima que a sua ação obedeça seja 
uma lei universal.

Ao decidir o que fazer, considere a ação potencial e remova todo o contexto. Não se preocupe 
com quem, onde, quando, o que aconteceria como resultado, nada. Faça isso com a ação so-
zinha e pergunte se “Sempre faça X” ou “Nunca faça X” deve ser a lei universal. Uma vez que 
você descobriu qual deveria ser a lei universal, então ela se torna universal, você deve segui-la 
o tempo todo.

3.  APLICAÇÃO

Divida os alunos em pares e peça-lhes para considerar as seguintes situações. Peça-lhes 
que apliquem a segunda versão do Imperativo Categórico e que determinem qual seria a lei 
moral operativa. O que Kant diria para fazer? O que Aristóteles diria para fazer? Qual dá o 
melhor motivo?

1. Um amigo está muito entusiasmado com um novo corte de cabelo que lhe parece horrível. 
Seu amigo pergunta o que você acha do corte. O que você diz? Seria diferente se fosse 
uma roupa que seu amigo estivesse provando, mas ainda não tivesse comprado?

2. Um amigo acabou de comprar um CD e, depois de ouvi-lo, você o adora. Seu amigo o 
empresta a você. É certo colocar no seu iPod? 

3. Um amigo pede que você examine seu trabalho de faculdade. Você está muito ocupado 
com seu próprio trabalho e não tem tempo para fazer um bom trabalho. Você deve 
concordar em fazê-lo?

4. Você esqueceu de fazer a leitura para a aula de filosofia e tem tempo durante o almoço. 
Você percebe que esqueceu seu livro, mas vê o de um amigo que você sabe que não vai 
usá-lo antes da aula porque estará em aula o tempo todo. Ele não está por perto para 
você lhe perguntar se poderia ler o livro e depois devolvê-lo na aula. Você pega o livro 
emprestado?

5. Você é abordado por um sem-teto que lhe pediu dinheiro. A pessoa diz que precisa de 
dinheiro para uma xícara de café. Você duvida que o dinheiro realmente seja gasto com o 
café. Você lhe dá o dinheiro? 
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DIA 8 – UTILITARISMO

Conteúdo: Método:

1. Contexto de Bentham 1. Aula (5 minutos)

2. Utilitarismo 2. Aula/Discussão (20 minutos)

3. A Objeção de Mill ao Hedonismo de Bentham 3. Aula/Discussão (15 minutos)

4. Aplicação 4. Aplicação (10 minutos)

Instruções do instrutor

O utilitarismo de Jeremy Bentham é uma visão consequencialista, isto é, o certo e o errado 
moral são uma função das consequências de um ato. Nós vimos uma visão consequencialista 
no egoísmo ético que olhava apenas as consequências do ato de alguém. O utilitarismo, por 
outro lado, é a versão democrática que trata igualmente as consequências para todas as pes-
soas. Nesta lição, definimos o sistema e depois examinamos o que se entende por utilidade. 
Finalmente, os estudantes vão aplicar o sistema e comparar seus resultados com os dos siste-
mas que já discutimos.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos serão capazes de explicar e aplicar o utilitarismo de Bentham.

•	 Os alunos serão capazes de comparar, criticamente, os resultados de sistemas éticos 
distintos.

•	 Conceitos-chave: Utilitarismo, Utilidade, Princípio de Utilidade, Intensidade, Duração, 
Certeza, Proximidade, Fecundidade, Pureza, Hedonismo.

1.  CONTEXTO DE JEREMY BENTHAM

Jeremy Bentham nasceu em 1748, em Londres, onde era um escritor, professor e envolvi-
do com visões políticas radicais que eram revolucionárias para o seu tempo, inclusive dar às 
mulheres os mesmos direitos que os homens, eliminar o castigo corporal nas escolas, tornar 
ilegais atos cruéis com animais e abolir a escravidão e a pena de morte.

Ele influenciou decisivamente os fundadores da University College London, que eram estu-
dantes de seus discípulos. Ao contrário das universidades de Cambridge e Oxford, admitiam 
estudantes independentemente de raça, religião ou ponto de vista político. Acreditando que 
alguém deve sempre atuar de uma maneira que beneficie a sociedade, após sua morte, Ben-
tham doou seu corpo à ciência. Foi dissecado por estudantes de medicina, mas a cabeça e o 
esqueleto foram preservados. Seu corpo foi embalsamado, vestido com suas roupas, sentado 
numa cadeira e colocado numa caixa com vidro onde permanece até hoje na University College 
London. De fato, uma câmera mostra os restos de Bentham regularmente e as imagens podem 
ser vistas on-line.

2.  UTILITARISMO E INTRODUÇÃO AOS PRINCÍPIOS MORAIS E LEGISLAÇÃO

Capítulo 1 – Do Princípio de Utilidade

Os seres humanos (embora não apenas humanos) experimentam prazer e dor. Este é o fato 
que está subjacente a toda a ética. A maneira como agimos tem consequências para os outros, 
ou seja, provoca prazer ou dor. A utilidade de um ato é o valor líquido entre prazer e dor que 
são causados quando consideramos absolutamente todos os afetados.
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Bentham argumenta que a ética se baseia, portanto, no Princípio da Utilidade, que é a que 
deve sempre atuar para maximizar a utilidade geral. Em outras palavras, a ação moralmente 
correta é aquela que traz o maior equilíbrio de prazer e dor quando todos são considerados.

Ao aplicar o princípio da utilidade, todos contam igualmente. Não importa se você é o rei ou 
um servo, sua dor ou prazer é considerada igualmente. Não é que o grau seja irrelevante. É a 
quantidade de dor ou prazer que se contabiliza, e não de quem é. Isso inclui não humanos tam-
bém. Como os animais podem sentir prazer e dor, sua utilidade deve ser considerada também.

Então, ao tentar decidir o que fazer, a abordagem utilitária consiste em calcular a utilidade 
geral de todas as opções – a dor sendo considerada prazer negativo. Você então escolhe a 
opção que tem o maior equilíbrio de prazer sobre a dor, que é a única com as melhores conse-
quências gerais (ou a menos pior).

Como o utilitarista localiza a admissibilidade ou a inadmissibilidade moral nas consequên-
cias de um ato e não o próprio ato, um resultado significativo é que não pode haver proibições 
gerais de qualquer categoria de ação. Pode-se sempre inventar algum exemplo artificial em 
que um ato seria superado pelas consequências do outro lado. Pergunte aos alunos se existem 
atos que são tão hediondos – escravidão, tortura – que devem ser moralmente banidos, inde-
pendentemente do contexto. 

Capítulo 4 – Valor de Muito Prazer ou Dor, como Ser Medido

Bentham percebe que, ao calcular a quantidade de prazer ou dor, há vários aspectos da 
experiência que devem ser considerados. A dor não é como uma caixa de ovos, em que se 
poderia simplesmente contar o número de ovos na caixa. É preciso considerar a intensidade, a 
duração, a certeza, a proximidade, a fecundidade e a pureza.

A intensidade é a medida da força do sentimento. Algo incrivelmente doloroso ou um pou-
co desconfortável? Essa diferença precisa ser considerada.

A duração é a medida de tempo do prazer ou da dor. Você puxa um band-aid lentamente, 
causando uma menor intensidade de dor por mais tempo ou simplesmente de uma vez só, 
causando dor muito mais intensa por apenas um instante e depois acabou?

A certeza mede a probabilidade de ocorrer o prazer ou a dor. Fazer o cálculo utilitário antes 
do evento não significa que sempre se pode ter certeza das consequências reais. Qual a proba-
bilidade de que o prazer ou a dor que você está considerando realmente ocorrerá?

A proximidade mede a proximidade no tempo do prazer ou da dor. É um caso de gratifica-
ção imediata ou postergada? Quanto mais o prazer ou a dor é removido do evento que o causa, 
mais provável é que a causa o afete de um jeito ou de outro.

A fecundidade é uma medida da probabilidade de algo dar origem a mais do mesmo. É um 
recurso moral que continua a dar uma alegria que vai colocá-lo em um lugar para experimentar 
ainda mais alegrias ou é uma dor permanente que dará origem a outras dores no caminho?  

A pureza é a noção contrária que considera a probabilidade do prazer dar origem a uma dor 
posterior (você colhe o que você semeia) ou a probabilidade da dor dar origem a um prazer 
posterior (sem dor, sem ganho). 

Quando você considera todos esses fatores juntos, você tem a utilidade real de um ato para 
uma pessoa. Quando você considera todas as pessoas (e não pessoas) afetadas, você tem a 
utilidade geral ou líquida do ato. Você então seleciona dentre todos os atos possíveis aquele 
que maximiza a utilidade geral.
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3.  O DESAFIO DE MILL AO HEDONISMO DE BENTHAM

O hedonismo é a visão de que prazer e dor são as únicas medidas relevantes para a de-
terminação do status moral de uma ação. Bentham é um hedonista porque sua versão do 
utilitarismo se baseia unicamente nas consequências de uma ação em termos de prazer e dor, 
e para ele todos os prazeres e todas as dores são equivalentes. É apenas o montante que é 
moralmente relevante, a natureza da fonte é irrelevante.

O seguidor de Bentham, James Mill, teve um filho que se tornou um famoso filósofo, John 
Stuart Mill. Mill também era utilitário, mas sua versão diferia em vários aspectos da de Ben-
tham. Uma das diferenças era se afastar de um hedonismo puro. Mill argumenta que os pra-
zeres intelectuais são inerentemente mais valiosos do que os prazeres corporais físicos. Não é 
puramente a quantidade, mas o tipo de prazer que importa. Ele escreve: “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 uma opinião diferente, é porque eles só conhecem o 
seu lado da questão (UTILITARIANISM. Indianapolis: Hackett, 2001, p. 10)”.

Pergunte aos alunos: “Ele diz que pessoas inteligentes, aqueles que experimentaram os 
dois tipos, preferirão os prazeres do intelecto, tornando-os mais valiosos. Isso é verdade? Os 
prazeres da mente são mais valiosos do que os prazeres do corpo, ou isso é apenas o viés de 
uma pessoa inteligente?” 

4.  APLICAÇÃO

Peça para que os alunos formem duplas e retomem os cinco casos da última lição, desta 
vez decidindo o que um utilitarista diria para se fazer em cada um. Em que casos a abordagem 
utilitária é mais razoável e em que casos não é? Informe sobre cada caso.
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DIA 9 – ÉTICA BASEADA EM DIREITOS

Conteúdo: Método:

1. Contexto da teoria do contrato social 1. Aula (10 minutos)

2. A teoria de Hobbes do contrato social 
no Leviatã

2. Aula e trabalho de grupo (40 
minutos)

Instruções do instrutor

A noção de direitos também ocorre da forma como falamos sobre ética, por exemplo, direi-
tos humanos, direitos das mulheres, direitos dos animais. Alguns discursos são políticos, mas 
alguns deles são morais. A ideia de que todas as pessoas têm certos direitos inalienáveis e 
estão ligadas por um contrato social está implícita em muitos dos nossos pensamentos sobre a 
moralidade. Os direitos são como cercas ao redor do seu quintal. Eles mantêm uma distância 
moral ao seu redor dentro da qual você pode fazer o que quiser sem medo de interferências 
externas. A ética baseada em direitos ou a teoria do contrato social usa os direitos como o me-
canismo central para determinar quando um ato é moralmente permitido. O relato de Hobbes 
sobre o surgimento do contrato social a partir do estado de natureza será usado como reflexão 
para ver os direitos como garantidores da ordem moral.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos serão capazes de explicar o que é o direito e a diferença entre direitos aliená-
veis e inalienáveis e como os direitos alienáveis são concedidos dentro do contrato social.

•	 Os alunos serão capazes de explicar o argumento de Hobbes para a criação de um con-
trato social.

•	 Conceitos-chave: Direitos, Contrato Social, Alienável, Inalienável.

1.  CONTEXTO DE DIREITOS E TEORIA DO CONTRATO SOCIAL

Talvez nenhum outro conceito tenha sido mais ativo na criação de uma sociedade mais mo-
ral e equitativa que a noção de direitos. Os direitos civis, os direitos das mulheres e os direitos 
humanos são conceitos que levaram à libertação de grupos minoritários que sofreram opres-
são. Mas, apesar de historicamente poderoso como conceito, a ideia de direitos é na verdade 
uma noção moralmente fraca. Meus direitos me permitem uma variedade de liberdade para fa-
zer o que escolho e evitar que você possa fazer certas coisas para mim, mas nunca nos forçam 
a fazer nada. Em outras palavras, ter direitos tornará certas ações moralmente inadmissíveis 
e outras moralmente aceitáveis, mas nunca moralmente necessárias. Dessa forma, os direitos 
estão ligados a noções de liberdade, mas não a obrigações e responsabilidades.

A teoria do contrato social é um sistema ético baseado na distribuição de direitos entre os 
membros de uma sociedade. Os direitos são especificados e concedidos por um acordo que 
rege a sociedade, o contrato social, que funciona da mesma forma que a constituição para um 
sistema de governo. Quando alguém nasce ou se junta à sociedade, se torna parte do contrato 
social. Você não precisa assiná-lo, mas fazer parte da sociedade indica uma aceitação implícita 
do contrato social.

Violações dos direitos concedidos no âmbito do contrato social faz com que o agente receba 
sanções da sociedade. Essa sanção pode ser um olhar desagradável, comentários reprovado-
res, a perda de privilégios ou a expulsão da sociedade.

O contrato social é diferente do relativismo cultural, na medida em que o relativismo cultu-
ral fundamenta a justiça e o erro moral na aprovação da cultura. A teoria do contrato social é 
baseada na distribuição dos direitos.
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2.  O CONTRATO SOCIAL DE HOBBES E O ESTADO DE NATUREZA NO LEVIATÃ

Livro I, Capítulo 13

Um fato básico da vida humana é que todos nós estamos potencialmente em perigo em 
relação a nós mesmos. Não importa que você seja uma pessoa valente, qualquer pessoa pode 
ameaçar qualquer outra pessoa a atacando ou com armas.

No estado da natureza, onde não há sociedade, não há ordem, quando as pessoas tentam 
obter o que precisam e o que querem, haverá outros que também desejam a mesma coisa. 
Isso causa conflitos e, como todos estão ameaçados por todos, isso dá origem a um estado de 
guerra de um contra todos. No estado da natureza, não há arte, nem ciência, nem proprieda-
de, nada que enriqueça a vida. A vida no estado de natureza é “pobre, solitária, desagradável, 
brutal e curta”.

Capítulo 14

O direito natural é o direito àquilo que ajudará uma pessoa a sobreviver. Você tem o direito 
a qualquer coisa que o ajude a preservar sua vida. A lei da natureza é que todas as pessoas 
devem buscar o que as ajudará a sobreviver e evitar o que é provável que termine com suas 
vidas. No estado da natureza, todos têm o direito da natureza e, como tudo poderia potencial-
mente ajudá-lo a sobreviver, o direito da natureza dá a todos o direito a tudo. Isso dá origem 
a conflitos, o estado de guerra constante que é o estado da natureza. Mas viver nesse estado 
de guerra torna mais provável que uma pessoa perca a vida.

Isso leva à lei fundamental da natureza de que se deve buscar a paz. Mas a paz é inalcançá-
vel enquanto todos possuem o direito da natureza. Mas se alguém renunciar ao seu direito da 
natureza unilateralmente, isso significaria que essa pessoa será uma presa fácil para todos os 
outros. Portanto, ao buscar a paz, buscamos uma maneira pela qual todos renunciem mutua-
mente ao direito da natureza. Isso dá origem à segunda lei da natureza, na qual todos devem 
estar dispostos a renunciar ao direito natural em nome da paz na medida em que os outros o 
fazem.

Pode-se renunciar aos direitos de alguém de duas maneiras. Primeiro, pode-se renunciar a 
um direito, isto é, simplesmente desistir. Alternativamente, pode-se transferir um direito, ou 
seja, dar-lhe a outra pessoa. Um contrato é a transferência mútua de direitos. Se os direitos 
devem ser transferidos em momentos diferentes, então, quando uma pessoa transferiu o di-
reito para o outro, mas o outro ainda não conseguiu corresponder, existe um pacto ou acordo 
entre eles. E a segunda pessoa tem uma obrigação com o primeiro.

Alguns direitos podem ser transferidos, esses são chamados de direitos alienáveis. Outros 
são possuídos por todas as pessoas e não podem ser transferidos, independentemente da 
oferta. Estes são chamados de direitos inalienáveis. Hobbes afirma que todas as pessoas têm 
o direito inalienável de se defender daquilo que põe em perigo a própria vida.

Peça aos alunos que citem direitos que são alienáveis e outros que são inalienáveis.

Capítulo 15

A terceira lei da natureza é que todas as pessoas devem manter seus contratos e cumprir 
seus acordos. Se os contratos não forem cumpridos, a outra parte tomará seus direitos e esta 
é uma inclinação escorregadia de volta ao estado da natureza. A justiça é o cumprimento dos 
contratos e a injustiça é a quebra dos contratos.

Uma vez que algumas pessoas rompem seus contratos, é necessário algum meio de execu-
ção, ou seja, deve haver algum tipo de autoridade universalmente respeitada que garanta que 
os acordos sejam satisfeitos. Para isso, deve haver uma estrutura em larga escala envolvendo 
todas as pessoas que concordam com um direito de distribuição única. Este é o contrato social. 
Dá direitos particulares a indivíduos particulares, certos direitos a todas as pessoas e todas as 



35© ÉTICA     

pessoas transferem certos direitos a um ou a um pequeno grupo de pessoas que então têm o 
poder de usar esses direitos contra as pessoas como punição por injustiças cometidas.

Divida os estudantes em grupos. Peça-lhes que escrevam um contrato social para a sala de 
aula que reflita com precisão os direitos de cada membro, os direitos da autoridade que super-
visiona a sociedade da sala de aula e as sanções que a autoridade tem o direito de decretar 
devido a injustiças observadas. Quais direitos na sala de aula são alienáveis e quais direitos na 
sala de aula são inalienáveis? Compartilhar em grupo.

Pergunte aos alunos o que poderia ser feito para remodelar o contrato social na sala de aula 
se alguém o achasse injusto ou que não fosse o melhor?
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DIA 10 – ÉTICA DO CUIDADO

Conteúdo: Método:

1. Cuidado versus contrato 1. Aula, Discussão (15 minutos)

2. Ética do Cuidado 2. Aula (15 minutos)

3. Deliberação Moral 3. Discussão (5 minutos)

4. Aplicação 4. Trabalho em dupla e em grupo (15 
minutos)

Apresentação do instrutor

A ética do cuidado é uma abordagem completamente diferente da ética, que considera o 
peso moral das relações pessoais. Quando nos preocupamos com as pessoas, isso nos dá obri-
gações morais especiais que não temos com outras pessoas.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos serão capazes de explicar a diferença entre cuidado e contrato e como essa 
diferença deixa um buraco na teoria ética tradicional.

•	 Os alunos serão capazes de explicar como as decisões éticas são feitas de acordo com a 
ética do cuidado.

•	 Conceitos-chave: Cuidado, Contrato.

1.  CUIDADO E CONTRATO

A psicóloga Carol Gilligan, em seu livro In a Different Voice, criticou o quadro tradicional de 
desenvolvimento ético proposto pelos psicólogos Sigmund Freud e Lawrence Kohlberg. A ima-
gem de ética que eles usaram foi baseada nos sistemas que estudamos. Gilligan argumentou 
que a moralidade como a descreveram é baseada nos tipos de relacionamentos encontrados 
no mundo do trabalho. A deontologia e a ética baseada em direitos são modeladas em lei como 
se poderia encontrar no tribunal. O utilitarismo é uma contabilidade ética que parece ser o que 
se veria no mundo dos negócios.

Todas essas noções de moralidade são baseadas em como se esperaria tratar uma pessoa 
aleatoriamente. Mas e as maneiras como nos relacionamos com pessoas que nos preocupam? 
Amigos? Família? Certamente, devemos tratá-los de forma diferente. Quando temos um re-
lacionamento como estes, ele vem com tipos especiais de responsabilidades morais. Não dá 
para tratar essas pessoas como estranhas. Os relacionamentos vêm com uma posição ética 
especial.

Há uma diferença, argumentou Gilligan, entre aqueles relacionamentos baseados em con-
trato e aqueles baseados em cuidados. Uma relação contratual, como Hobbes indica, exige que 
duas pessoas participem livremente de uma aliança que acreditam ser mutuamente vantajosa. 
Quando acaba o contrato, a pessoa se liberta do relacionamento. Ela não precisa mais fazer 
nada para a outra pessoa, nunca mais precisa ter nada a ver com ela. Se quer entrar em outro 
contrato, ela pode, mas não há expectativa. Ao agir, ela se libertou do relacionamento.

Mas o cuidado é diferente. Pergunte aos alunos: “o que significa cuidado?”.

Mas quando você está lidando com um relacionamento baseado no cuidado, você não é par-
te por interesse próprio. Ao contrário de um contrato, que você participa pelo ganho pessoal, 
quando você se preocupa com alguém, está interessado em suas necessidades. Os pais não 
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ajudam seus filhos com a ideia de que eles serão retribuídos por seus esforços, eles fazem isso 
porque eles amam seus filhos e querem o que é melhor para eles.

Assim, quando você está num relacionamento baseado em cuidado, você não se livra do 
relacionamento, mas se aprofunda nele. Pense no caso de um garoto que está interessado num 
relacionamento romântico com alguém que não tem interesse por ele. Se ele envia presentes, 
por exemplo, chocolates, ela vai recusá-los, não porque ela não gosta de chocolate – ela pode 
amar o chocolate –, mas porque, ao aceitá-los, ela permitirá que o relacionamento se apro-
funde.

Considere diferentes tipos de relacionamentos. Como aluno-professor, membros da banda, 
parceiros de negócios, médico-paciente, congregação-clero, membros de um time, proprietá-
rio-inquilino. Pergunte de outras relações. Elas são contratuais ou baseadas em cuidados?

2.  ÉTICA DO CUIDADO

Uma vez que os relacionamentos baseados em cuidados são diferentes das relações con-
tratuais, as dimensões éticas também serão diferentes. Suponha que você esteja dirigindo 
para uma entrevista para um estágio de verão que seja muito importante para você. Você não 
pode chegar atrasado. O clima é horrível e você passa por um carro quebrado na estrada. Você 
pode ver que a pessoa não tem um telefone celular e, conhecendo a estrada, você sabe que 
não é provável que passe outro carro por um longo tempo. Mas você está um pouco atrasado. 
Se você não parar, você provavelmente se sentiria um pouco mal. Mas agora suponha que a 
pessoa no carro é sua melhor amiga desde a infância e ele ou ela vê que é você. Você para? 
Você se sentiria diferente?

Os relacionamentos baseados em cuidados vêm com obrigações éticas especiais. Em casos 
corriqueiros, significa cuidar dos melhores interesses daqueles que você gosta. Às vezes, isso 
significa fazer algo para a pessoa que você gosta e, em alguns casos, significa não fazer. Uma 
mãe que se preocupa com seu filho lhe dá tudo o que ele pede ou ela faz mais por ele quando 
ela faz com que ele trabalhe por isso? A chave é que os relacionamentos baseados em cuidado 
são os melhores para essa pessoa.

E quando você cuida de alguém, suas necessidades vêm antes das pessoas com que você 
não se importa? Se uma mulher vê dois filhos se afogando em extremidades opostas de uma 
piscina e um deles é o filho dela, qual ela salva? Suponha que três crianças se afoguem, duas 
em uma extremidade e a dela no outro. Ela ainda não vai resgatar seu filho primeiro? Os utili-
tários argumentariam que você precisa fazer o que oferece as melhores consequências gerais, 
mas o sistema ético baseado em cuidado argumenta que, às vezes, o bem maior precisa ser 
sacrificado pelo bem contextualizado se houver uma relação preexistente baseada em cuidado.

Nesta visão, um ato é moralmente admissível se aprofunda o relacionamento, se ele expres-
sa cuidado de tal forma que a outra pessoa tenha a sensação de que você está presente para 
ele/ela. Um ato é moralmente inadmissível se prejudicar o relacionamento, se ele transmitir à 
outra pessoa que você não se importa ou se importa menos com ele/ela. Um ato é moralmente 
necessário se o relacionamento depender dele, se não o fizer, acabaria com o relacionamento.

3.  DELIBERAÇÃO MORAL

Agora que estabelecemos os cinco sistemas éticos que correspondem aos diferentes ele-
mentos do contexto ético, podemos ver mais claramente como é que vamos discutir questões 
morais. Os pontos de vista opostos argumentarão que diferentes sistemas enfatizam o fator 
mais importante nessa situação ou concordarão com o sistema que é mais importante no 
contexto, mas discordam sobre o resultado que ele dá. Consequentemente, podemos ver que 
o conflito ético não é um ataque ao caráter de alguém e que a dúvida moral não é uma falta 
de convicção, mas sim que questões morais difíceis ocorrem porque muitas vezes haverá ele-
mentos diferentes no sistema ético que são importantes, mas cujos sistemas correlacionados 
oferecem resultados diferentes.
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Também mostra de onde a percepção que leva as pessoas ao subjetivismo ético vem e é o 
seu lugar apropriado. Os problemas morais são muitas vezes difíceis porque vemos a impor-
tância de diferentes elementos do contexto moral e não existe uma maneira fácil de determinar 
qual dos fatores deve ser classificado acima dos outros. Pessoas de diferentes lados de um 
debate moral complexo terão bons argumentos baseados em diferentes sistemas éticos. Como 
tomamos a decisão final sobre qual usar? Com base na razão, não meramente na preferência, 
mas as razões serão muitas vezes melhores ou piores, às vezes, aparentemente igualmente 
boas em posições opostas. Pessoas boas, ponderadas, cuidadosas e decentes podem, assim, 
ter desentendimentos razoáveis sobre qual elemento deve ser considerado primordial em ca-
sos diferentes, isto é, as pessoas que estão tentando fazer o que é certo podem razoavelmente 
discordar sobre o que é o certo.

Não há um sistema acima do sistema que ofereça respostas fáceis e diretas a questões 
difíceis. As perguntas difíceis são de fato difíceis e o que nossa nova compreensão sobre ética 
faz é não reduzi-las a cálculos simples, mas nos permitir ver exatamente o que os torna tão 
difíceis. Não resolvemos as dificuldades, mas antes, obtivemos uma visão aprofundada da ori-
gem das dificuldades.

4.  APLICAÇÃO

Considere esses estudos de casos baseando-se no que cada um dos nossos sistemas diria 
para fazer. Qual deles fornece o melhor motivo para agir?

•	 Suponha que exista uma droga experimental que estenda a vida das pessoas que sofrem 
de uma doença debilitante. Isso não facilita a vida, os sintomas ainda persistem e o sofri-
mento que os acompanha aumenta ao longo do tempo, mas não morrerão tão cedo. Sua 
amada avó tem a doença, você tenta levá-la para participar do estudo e receber a droga?

•	 O aniversário do seu namorado/namorada está chegando. Há um presente bastante caro 
que ele ou ela gostaria e você economiza escondido há meses. Um amigo volta de uma 
viagem à África subsaariana e lhe conta sobre uma escola que educa os órfãos das vítimas 
da AIDS. Se deixados por conta própria, o seu futuro é sombrio, mas essa escola tem um 
histórico impressionante de recuperação de vidas e abre portas para que vivam longas 
vidas com satisfação e contribuam muito para a sua comunidade. Ele diz que a escola está 
com problemas financeiros e que o valor que eles precisam é exatamente o valor que você 
economizou. Você compra o presente ou salva a escola?

•	 Um membro da família tem câncer de pulmão em grande parte por causa do tabagismo. 
Ele sabe que a doença provavelmente o matará se continuar a fumar. No entanto, ele 
gosta de fumar tanto que ele se recusa a parar. Você poderia pegar seus cigarros e des-
truí-los e ele nunca iria lhe pegar porque a falta de capacidade pulmonar o torna lento. 
Você destrói seus cigarros?
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DIA 11 – CAMPEONATO DE ÉTICA

Conteúdo: Método:

1. Aplicação das teorias éticas 1. Apresentação feita pelos grupos da 
competição

Apresentação do instrutor

Este será um conjunto de competições de debates sobre uma questão moral usando um 
sistema ético prescrito.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos aprimoram sua capacidade de pensar dentro de um sistema ético.

•	 Os alunos usarão habilidades de pensamento crítico, habilidades para analisar situações 
éticas e expressar ideias complexas de forma clara e convincente.

Divida a classe em dez grupos e dê a cada um deles um número de 1 a 10. Aqueles nos gru-
pos de 1 a 5 apresentarão o estudo de caso 1, enquanto os dos grupos de 6 a 10 apresentarão 
o estudo de caso 2. Os grupos 1 e 6 argumentarão a partir da abordagem ética da virtude, 2 e 
7 do ponto de vista deontológico, 3 e 8 serão utilitaristas, 4 e 9 serão defensores do contrato 
social, e 5 e 10 adotarão a perspectiva da ética do cuidado.

Apresente os casos e permita que os grupos se organizem por 5 minutos. Nesse período, 
o grupo deve selecionar um porta-voz e desenvolver o melhor argumento possível usando o 
sistema ético que lhe foi atribuído. Após cinco minutos, a classe é reagrupada.

Comece com o caso 1. O porta-voz de cada grupo apresenta seu estudo de caso por não 
mais de dois minutos. Depois que todos os cinco grupos apresentarem, aqueles que trabalham 
no outro caso devem votar. A votação não deve ser baseada no que você faria ou não, mas 
apenas no melhor argumento baseado no seu sistema. Os votos são computados, e os dois 
times mais votados permanecem no campeonato. Repita com o estudo de caso 2.

Dos dois vencedores, aquele que recebeu mais votos nas rodadas seleciona o sistema ético 
do qual deseja argumentar no campeonato. A única restrição é que não pode ser o mesmo 
sistema que argumentou na primeira rodada. Em seguida, o outro vencedor seleciona. No caso 
de um empate, uma rodada de “pedra, papel e tesoura” decidirá a primeira escolha. Em segui-
da, as equipes do segundo lugar selecionam um sistema. Dê cinco minutos para selecionar um 
porta-voz diferente e desenvolver seus argumentos. Compartilhe e vote como antes. A equipe 
que recebe a maioria dos votos ganha, mas se espera que se comporte de uma maneira que 
Aristóteles consideraria virtuosa.

Estudo de caso 1

As famílias da sua área querem abrir uma escola de alta qualidade em sua vizinhança. Isto 
daria às crianças locais, incluindo seus filhos, uma educação muito melhor do que em qualquer 
outro lugar da cidade. Mas é tão cara que apenas uma dessas escolas poderia ser aberta e isso 
demandaria recursos das outras escolas, fazendo com que a qualidade do ensino delas decaís-
se. Você participa do movimento para trazer essa escola para o seu bairro?

Estudo de caso 2

Estamos na década de 1990 e os esteroides no beisebol não foram oficialmente proibidos. 
Você vê os seus colegas de time tomando-os. Você sabe que os jogadores dos outros times 
também tomam. Você sabe que se você não tomá-los, você está em desvantagem competitiva 
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que poderia custar-lhe o trabalho, o trabalho que você ama e tem trabalhado duro todos os 
dias nos últimos quinze anos, o trabalho que lhe permite alimentar sua família e garantir a edu-
cação universitária de seus filhos. Tudo o que você já fez foi jogar beisebol e se você perdesse 
sua posição, teria que aceitar um trabalho de um salário mínimo que não lhes permitiria pagar 
a faculdade de seus filhos. Você também sabe que há efeitos negativos a longo prazo para a 
sua saúde e que viola o jogo justo. Você toma os esteroides?

Estudo de caso do campeonato

O filósofo Jean-Paul Sartre descreveu um caso em que um estudante veio até ele durante 
a Segunda Guerra Mundial depois que os nazistas haviam invadido a França. Sua família era 
composta por sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho e ele. O pai se tornou um colaborador 
nazista e foi expulso da família. O irmão mais velho se juntou à resistência lutando contra os 
nazistas pela libertação da França e foi morto em combate. Ele é a única pessoa que a mãe 
idosa tem no mundo. Ela vive para ele. Se ele fosse embora, ela morreria, se deixaria levar, 
sozinha e com coração partido. Mas ele arde para vingar a morte de seu irmão e quer se opor 
ao mal do nazismo. Ao mesmo tempo, se ele se juntasse à resistência, ele teria que viajar para 
fora do país para treinar e depois voltar. Ele pode nem chegar lá ou nem voltar para fazer qual-
quer diferença. Ele deveria agir para fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa que 
ama ou agir para tentar fazer o que, no máximo, seria uma pequena diferença para milhões de 
pessoas que vivem no país que ele ama?
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DIAS 12-14 – CENAS DE ÉTICA

Conteúdo: Método:

1. Aplicação das teorias éticas 1. Apresentação em grupos e 
identificação de sistemas

Apresentação do instrutor 

Este será um conjunto de cenas em que os grupos apresentarão pontos de vista diferentes 
de questões morais de cada um de nossos sistemas éticos, e o resto da classe terá que identi-
ficá-los e então discutir qual é o mais convincente no contexto.

Objetivos e conceitos-chave

•	 Os alunos aprimorarão sua capacidade de pensar dentro dos sistemas éticos estudados.

•	 Os alunos trabalharão em habilidades de pensamento crítico, habilidades para analisar 
situações éticas e expressar ideias complexas de forma clara e convincente.

Divida a classe em grupos que tenham pelo menos cinco membros. Distribua temas aos 
grupos aleatoriamente. Dê-lhes pelo menos 30 minutos para escrever e praticar cenas com 
base na sua situação ética. Cada grupo deve ter um personagem do estudo de caso de cada um 
dos sistemas éticos. Tenha cada grupo presente. Após cada apresentação, aqueles que estão 
assistindo tentam identificar qual personagem estava usando qual sistema. Uma vez que todos 
os sistemas foram identificados corretamente, pergunte à classe se qualquer um dos casos po-
deria ter sido feito melhor com aquele sistema. Uma vez que o melhor estudo de caso de cada 
sistema tenha sido apresentado, pergunte à classe qual é o melhor argumento no contexto.

Estudo de caso 1 – O Julgamento de Robin Hood

Robin Hood está sendo julgado em um tribunal de moral por roubo. Frei Tuck, amigo de 
Robin Hood e membro do clero, e um dos pobres aldeões que recebeu o dinheiro e conseguiu 
pagar os altos impostos para o malvado e ganancioso Príncipe João e, com isso, permanecer 
fora da prisão, testifica em seu nome. O xerife de Nottingham e uma das pessoas ricas que ele 
roubou testemunham contra ele.

Estudo de caso 2 – Jantar do Dia de Ação de Graças com a Família de John Brown

John Brown criou uma ideia que ele pensou que poderia acabar com a escravidão. Ele e 
seus filhos atacariam o arsenal do Harpers Ferry, Virgínia Ocidental, partindo com uma grande 
quantidade de armamentos militares. Eles iriam para o sul até chegar à primeira plantação 
que pudessem encontrar. Eles armariam os escravos e os ajudariam a atacar seus senhores. 
Eles levariam esses escravos com eles para a próxima plantação, armariam aqueles escravos e 
assim por diante até que seu crescente exército de escravos libertos libertasse todos os outros 
escravos. É o Dia de Ação de Graças e toda a família Brown está reunida. John fala sobre o 
plano dele. Um filho apoia. Sua esposa é contra. Sua sogra gosta. Seu sogro detesta a ideia.

Estudo de caso 3 – O que você faria? Pergunte à Coisa 1 e à Coisa 2

No final de The Cat in the Hat, um irmão e uma irmã, cuja casa foi destruída e, em seguida, 
milagrosamente reconstruída pelo Gato no Chapéu, observam a mãe entrar e perguntar o que 
eles fizeram e se se divertiram. Todas as atividades na casa violaram claramente as regras 
que a mãe estabeleceu. Mas eles não participaram delas de bom grado. Se eles lhe dissessem 
o que aconteceu e ela acreditasse neles, ficaria horrorizada e, provavelmente, não acreditaria 
que eles não participaram da festa. E, dado que a casa está de volta ao normal, também não 
acreditaria neles, pensaria que estão mentindo para ela e os as levaria a ter grandes proble-
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mas. A mãe faz a pergunta e depois entra no cômodo ao lado antes de receber uma resposta, 
dando ao irmão, irmã, Gato no Chapéu, Coisa 1 e Coisa 2 tempo para debater o que deveriam 
contar a ela.

Estudo de Caso 4 – Survivor dá Errado

É a décima nona temporada de Survivor, desta vez é Survivor: Antártica. Em uma trágica 
mudança de eventos, o diretor e toda a equipe de filmagem caem numa fenda e morrem, per-
manecendo vivos os concorrentes, mas sem meios de entrar em contato com o mundo exterior. 
Está ficando escuro e frio. Existem cinco deles e apenas uma parka, que é de propriedade de 
um dos concorrentes, um cara normal de Chicago. Ela não pode ser compartilhada e somente 
a pessoa que a usa vai sobreviver. Um dos outros concorrentes é um biatleta olímpico, mas é 
solteiro e sem família. A outra é uma mãe de três crianças pequenas. Um terceiro é um pes-
quisador que está trabalhando na cura do câncer. Um quarto é o Papa. Quem pega a jaqueta?

Estudo de caso 5 – Crime, Sim, mas e a Punição?

Rodion Romanovich Raskolnikov é pobre e está morrendo de fome. Seu melhor amigo é 
Marmeladov, um bêbado que desperdiçou todo o dinheiro de sua própria família. Alyona Iva-
novna é uma agiota e trabalha com penhores tirando proveito dos pobres para seu próprio 
enriquecimento. Ela é desagradável, sem coração e causa imenso sofrimento entre aqueles 
que já estão sofrendo. A irmã de Rashkolnikov está prestes a se casar com alguém que ela 
não gosta, muito menos ama, mas é rico e apoiaria a família. Ela e sua mãe estão vindo para 
a cidade com o noivo. Rashkolnikov percebe que, se ele mata Ivanovna e rouba seu dinheiro, 
ele poderia sustentar a família sem que sua irmã tenha de se casar e livraria a comunidade de 
uma pessoa horrível que apenas a prejudica. Eles estão todos em seu apartamento quando ele 
fala sobre o plano dele.
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DIA 15 – ÉTICA: REVISÃO

Conteúdo: Método:

1. Revisão do Módulo 1. Discussão

Apresentação do instrutor

Tendo passado por muita argumentação, teoria e aplicação por três semanas, esta é uma 
chance de revisar e sintetizar o material.

1.  IMPEDIMENTOS À TEORIA ÉTICA

As perguntas éticas às vezes são muito difíceis. Ser capaz de pensar de forma clara, rigoro-
sa e racional só pode tomar nossas decisões melhores. Mas há dois extremos que nos impedem 
de abordar essas questões de uma maneira que avalie criticamente as razões em conflito.

Um extremo afirma que não há motivos para nossas crenças morais. O subjetivismo ético 
sustenta que as determinações do certo e do errado são semelhantes à escolha do nosso sa-
bor favorito de sorvete. É uma mera preferência. Cada um de nós tem nossa própria moral e 
ninguém pode influenciar ninguém.

Peça aos alunos para explicar os problemas do subjetivismo ético. Como o subjetivismo é 
diferente do egoísmo ético? Como o egoísmo ético difere do egoísmo psicológico?

O subjetivismo ético está relacionado com o relativismo cultural de acordo com o qual o 
certo moral e o errado moral são simplesmente uma questão de aprovação ou desaprovação 
social. Cada cultura tem sua própria moralidade, que não precisa ter nenhuma semelhança 
com a de qualquer outra cultura.

Peça aos alunos para explicarem os problemas com o relativismo cultural.

O outro extremo afirma que não existem visões morais concorrentes, que existe uma única 
resposta absoluta a todos os problemas que derivam da vontade de Deus ou dos deuses. A 
Teoria do Comando Divino afirma que não há razões para que algo seja moralmente aceitável 
ou não além do desejo do Divino. 

Peça aos alunos para explicar os problemas com a Teoria do Comando Divino.

2.  DELIBERAÇÃO ÉTICA

Os termos “certo” e “errado” são muito amplos, então distinguimos entre as classes de 
ações moralmente necessárias, moralmente admissíveis e moralmente inadmissíveis. Peça aos 
alunos que expliquem o significado desses termos.

Um sistema ético tem um vocabulário moral básico, é projetado para nos permitir dar um 
status moral a cada ação. Existem diferentes sistemas éticos que enfatizam diferentes partes 
da situação ética: (1) quem fez isso?, (2) o que foi feito?, (3) o que aconteceu como resul-
tado de fazê-lo?, (4) para quem foi feito?, e (5) como isso afetou as relações do agente com 
outras pessoas? Peça aos alunos que nomeiem o sistema que corresponde a cada um desses 
elementos.

A ética da virtude se concentra nos efeitos da ação sobre o caráter do agente. Pergunte 
aos alunos o que é uma virtude, como determinamos se alguma coisa é uma virtude e como 
a ética da virtude determina se um ato é moralmente admissível, moralmente necessário ou 
moralmente inadmissível.
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A deontologia é a ética baseada no dever. Pergunte aos alunos o que é um dever e como 
Kant usou o Imperativo Categórico para defini-lo. Como a deontologia determina se um ato é 
moralmente admissível, moralmente necessário ou moralmente inadmissível? 

O utilitarismo é uma forma de consequencialismo? Peça-lhes uma visão consequencialista 
diferente (egoísmo ético). O que é utilidade? O que é hedonismo? Qual é o princípio da utilida-
de? Como um utilitário determina se um ato é moralmente admissível, moralmente necessário 
ou moralmente inadmissível?

A ética baseada em direitos utiliza um contrato social para distribuir direitos aos membros 
de uma comunidade que, em seguida, define os limites morais. Pergunte aos alunos o que é 
um direito? O que é um contrato social? O que é preciso para um direito ser inalienável? O que 
é necessário para o direito ser inalienável? Quais direitos são alienáveis e inalienáveis? Como 
você pode adquirir um direito? Como você pode desistir de um? Como ética baseada em di-
reitos determina se um ato é moralmente admissível, moralmente necessário ou moralmente 
inadmissível?

A ética do cuidado se baseia em noções morais sobre a existência de tipos especiais de 
relações humanas. Essas relações trazem obrigações morais especiais. Peça aos alunos que 
expliquem a diferença entre os relacionamentos baseados em cuidados e os relacionamentos 
baseados em contrato. Como a ética do cuidado determina se um ato é moralmente admissí-
vel, moralmente necessário ou moralmente inadmissível?




