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Immanuel Kant

Teórico Alemão de fundamental importância –
Sec. XVIII

“Se somos racionais e livres, por que valores, fins 
e leis morais não são espontâneos em nós, mas 

precisam assumir a forma do dever?”
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Para Kant a ética se funda na autonomia racional, que implica a validade
universal dos princípios morais para evitar contradições e injustiça.

A Natureza é o reino da necessidade, isto é, de acontecimentos regidos por
seqüências necessárias de causa e efeito – é o reino da física, da astronomia,
da química, da psicologia.
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Há também o reino humano da práxis, no qual as ações são realizadas
racionalmente não por necessidade causal, mas por finalidade e liberdade. A
razão prática é a liberdade como instauração de normas e fins éticos. Se a
razão prática tem o poder para criar normas e fins morais, tem também o
poder para impô-los a si mesma. Essa imposição que a razão prática faz a si
mesma daquilo que ela própria criou é o dever. Este, portanto, longe de ser
uma imposição externa feita à nossa vontade e à nossa consciência, é a
expressão da lei moral em nós, manifestação mais alta da humanidade em
nós.
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Responde Kant:
porque não somos seres morais apenas. Também somos seres naturais,
submetidos à causalidade necessária da Natureza. Nosso corpo e nossa
psique são feitos de apetites, impulsos, desejos e paixões. Nossos
sentimentos, nossas emoções e nossos comportamentos são a parte da
Natureza em nós, exercendo domínio sobre nós, submetendo-se à
causalidade natural inexorável.
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- DEVER: afirma Kant, o dever não se apresenta através de um conjunto de conteúdos
fixos, que definiriam a essência de cada virtude e diriam que atos deveriam ser
praticados e evitados em cada circunstância de nossas vidas. O dever não é um catálogo
de virtudes nem uma lista de “faça isto” e “não faça aquilo”. O dever é uma forma que
deve valer para toda e qualquer ação moral.

Por isso, o dever é um imperativo categórico. 
Ordena incondicionalmente. Não é uma motivação 

psicológica, mas a lei moral interior. 
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Imperativo Categórico: Age em 
conformidade apenas com a 

máxima que possas querer que se 
torne uma lei universal .

Ética 

Deontológica

Age como se a máxima de tua ação devesse 
servir de lei universal para todos os seres 

racionais. A máxima afirma a universalidade 
da conduta ética, isto é, aquilo que todo e 
qualquer ser humano racional deve fazer 

como se fosse uma lei inquestionável, válida 
para todos e em todo tempo e lugar. A ação 
por DEVER é uma lei moral para o agente.
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DEFINIÇÃO DO UTILITARISMO

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

Devemos agir de modo a que da nossa ação resulte a maior felicidade ou
bem-estar possível para as pessoas por ela afetadas. Uma ação boa é a que é
mais útil, ou seja, a que produz mais felicidade global ou, dadas as
circunstâncias, menos infelicidade. Quando não é possível produzir felicidade
ou prazer devemos tentar reduzir a infelicidade.
O princípio da utilidade é por isso conhecido também como princípio da
maior felicidade.
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• Considera–se que a ética de Stuart Mill é consequencialista porque
defende que o valor moral de uma ação depende das suas consequências.
• É boa a ação que tem boas consequências ou dadas as circunstâncias
melhores consequências do que ações alternativas.
• A ação é avaliada pelas suas consequências e o motivo ou a intenção não
são decisivos porque se referem ao carácter do agente e não à ação em si
mesma.
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•Todas as atividades humanas têm um objetivo último, isto é, são meios para
uma finalidade que é o ponto de convergência de todas. Esse fim é a
chamada felicidade ou bem-estar.
Procuramos em todas as atividades a que nos dedicamos viver experiências
aprazíveis e evitar experiências dolorosas ou desagradáveis. Esta perspectiva
que identifica a felicidade com o prazer ou o bem-estar tem o nome de
hedonismo.
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1. (ENEM 2017) Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro
emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe
emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado.
Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para
perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta
maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando
julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo,
embora saiba que tal nunca sucederá. (KANT, I. Fundamentação da metafísica dos
costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980).
De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada
no texto
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A) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa
B) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na
terra
C) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma
universal
D) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar
os meios
E) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas
envolvidas.
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