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RESUMO 

 Este trabalho tem por objetivo evidenciar o conceito e a função do amor na teoria moral 

de John Stuart Mill. Veremos que nesse sistema moral, o amor é sinônimo de simpatia. A 

simpatia é considerada um sentimento moral de ordem elevada e um prazer de qualidade 

superior que atende aos preceitos do princípio da utilidade. Referido princípio, que possui seu 

fundamento na tese hedonista, recomenda que os homens maximizem felicidade e se afastem 

da dor. 

O sentimento de simpatia (amor) é a disposição que os homens possuem naturalmente 

para considerarem a felicidade dos outros como sendo parte da sua própria felicidade. Esse 

sentimento funciona como uma poderosa sanção moral que efetivamente impele os indivíduos 

a agirem de acordo com o padrão da moralidade utilitarista.  

Para que consigamos compreender melhor as implicações que giram em torno da 

discussão sobre o amor na teoria de Mill, iremos analisar os pilares do sistema filosófico do 

autor que são: o empirismo, o hedonismo, o associacionismo, os cânones da psicologia, da 

etologia e a noção de aprimoramento da natureza humana e das instituições sociais. Referidos 

pilares fazem surgir uma série de complexificações na teoria da utilidade, quando comparamos 

o legado filosófico de Mill com a tradição utilitarista anterior ao autor, tais como a noção de 

princípios secundários da moral e de subteses da tese hedonista. 

Também analisaremos através dos relatos da Autobiografia como alguns eventos da 

trajetória da vida de Mill foram decisivos para a elaboração do seu sistema moral mais 

complexo e para que o amor ganhasse destaque em sua teoria. 

Questões relacionadas à justiça e a liberdade também serão analisadas sob a luz do 

conceito do amor na teoria de Mill.  

Palavras chave: amor, utilitarismo, simpatia. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper aims to point the concept and function of love in John Stuart Mill's moral 

theory. We will see that in this moral system, love is synonymous with sympathy. Sympathy is 

considered a moral feeling of high order and a pleasure of superior quality that answer the 

precepts of the principle of utility. This principle, which has its foundation in the hedonist thesis, 

recommends that men maximize happiness and move away from pain. 

The feeling of sympathy (love) is the disposition that men naturally possess to consider 

the happiness of others as being part of their own happiness. This feeling functions as a 

powerful moral sanction that effectively impels individuals to act according to the standard of 

utilitarian morality. 

In order to better understand the implications that surround the discussion of love in 

Mill's theory, we will analyze the pillars of the author's philosophical system: empiricism, 

hedonism, associationism, the canons of psychology, ethology, and the notion of enhancement 

of human nature and social institutions. These pillars give rise to a series of complexities in the 

theory of utility, when we compare Mill's philosophical legacy with the utilitarian tradition 

before the author, such as the notion of secondary principles of morality and sub-theses of the 

hedonist thesis. 

We will also analyze through the Autobiography reports how some events in the 

trajectory of Mill's life were decisive for the elaboration of his more complex moral system and 

for the love to gain prominence in his theory. 

Issues related to justice and freedom will also be analyzed in the light of the concept of 

love in Mill's theory. 

Key words: love, utilitarianism, sympathy. 
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 Neste trabalho analisaremos qual é o significado e a função atribuídos ao amor no 

sistema ético de John Stuart Mill. No primeiro capítulo, denominado “Breves elucidações sobre 

o Amor e a Simpatia”, trataremos do conceito de amor dentro da moralidade elaborada pelo 

autor. Exporemos os argumentos que demonstram que, nessa seara, o amor é sinônimo de 

simpatia. Referido conceito permeará todas as colocações feitas ao longo deste trabalho.  

No segundo capítulo, chamado “Natureza humana, moralidade e amor” discorreremos 

sobre a noção de natureza humana elaborada por Mill, sua relação com a moralidade da 

utilidade e com o amor. Veremos que a tese hedonista – tese que sustenta que os homens por 

natureza buscam prazer e fogem da dor - é o fundamento que sustenta toda a teoria moral de 

Mill. Também analisaremos as complexificações que o filósofo introduz na noção de natureza 

humana, inserindo na teoria da utilidade novos elementos, tais como as capacidades humanas 

de: agir por hábito, de se desenvolver ao longo do tempo, de experimentar prazeres de qualidade 

superior e de possuir leis da mente. Por fim, consideraremos como todas essas questões estão 

relacionadas com o conceito de amor.  

O terceiro capítulo designado pelo nome “Dos prazeres de qualidade superior, da justiça 

e outros temas” analisará com profundidade a questão dos prazeres de qualidade superior. Nele 

também desenvolveremos argumentações sobre a questão da justiça, de como ela está 

relacionada com os prazeres de qualidade superior e com o amor. Discutiremos, ainda, outros 

pontos importantes da teoria de Mill, tais como: as motivações do agente moral; a possibilidade 

de se atingir a felicidade recomendada pelo utilitarismo; o papel da imparcialidade na teoria de 

Mill e o critério de avaliação das consequências das ações morais. Por fim, ponderaremos sobre 

a discussão do utilitarismo de ato e de regra. Todos os assuntos serão analisados e em seguida 

relacionados com o amor na perspectiva teórica do autor.  

O quarto capítulo trata brevemente sobre algumas questões da vida de Mill narradas na 

Autobiografia; a relação desses eventos com os princípios secundários da moral e com o amor. 

No quinto capítulo, chamado de “A liberdade e o amor”, abordaremos a questão da 

liberdade sob o viés da natureza humana e também sob o ponto de vista político, de acordo com 

o pensamento ético e moral de Mill. Através dessa análise, evidenciaremos o que é a liberdade 

do ponto de vista científico; como essa liberdade se dá politicamente e como o amor é um 

elemento indispensável para que os indivíduos sejam efetivamente livres. 
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Nesta introdução, queremos destacar que a análise do legado filosófico e moral de John 

Stuart Mill requer que estejamos devidamente esclarecidos sobre a importância do amor em sua 

teoria. Tanto é assim que o filósofo destaca no Utilitarismo que a perfeição ideal da ética da 

utilidade é o amor a si mesmo e ao próximo contido na Regra de Ouro de Jesus de Nazaré.  

Segundo Mill, para um sistema moral ter adesão, seja ele que sistema for, inclusive o 

utilitarista, é necessário que os sentimentos conscientes da humanidade estejam envolvidos, 

pois os sentimentos são os motores internos que impelem os indivíduos a agirem moralmente. 

Nesse contexto, o amor é identificado como sentimento de simpatia. É a simpatia que conduz 

os indivíduos a se autodesenvolverem em busca de sua felicidade e a identificarem a felicidade 

dos demais como parte da sua própria.  

Nesse contexto, o que firma a prática do amor na vida dos homens é a experiência 

prazerosa que ele proporciona. A simpatia – que é sinônimo de amor - é descrita por Mill como 

um prazer de qualidade superior e somente dessa forma poderia esse sentimento está em 

conformidade com a tese hedonista que é o fundamento de toda moralidade elaborada por Mill.  

 Por todo o exposto nesta introdução, começamos a vislumbrar qual é o conceito e o 

papel do amor na teoria moral de John Stuart Mill. Nos próximos capítulos deste trabalho 

forneceremos as informações necessárias para a devida compreensão do tema deste trabalho.   

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

BREVES ELUCIDAÇÕES SOBRE O AMOR E A SIMPATIA 
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O tema do presente trabalho, “O amor na teoria moral de John Stuart Mill”, foi 

escolhido por percebermos que esse é um estudo de grande importância para a compreensão do 

sistema filosófico e moral formado pelo autor. Ocorre que, a despeito da relevância da questão, 

ela é um estudo que se encontra numa fase em que ainda levanta hipóteses a serem devidamente 

esclarecidas, já que poucos estudiosos decidiram desbravá-la. Assim sendo, cientes dos desafios 

ligados à tarefa de dissertar sobre o amor e a fim de aclarar os limites do tema que será o foco 

desta dissertação, queremos desde já elucidar qual é o conceito de amor que guiará todos os 

passos argumentativos que comporão este trabalho e qual é o fundamento que sustenta o 

referido conceito.  

Este primeiro capítulo será breve, pois nele não debateremos detalhadamente todos os 

assuntos e discussões que se vinculam ao conceito de amor na teoria do filósofo. Aqui, apenas 

demonstraremos porque na teoria de Mill o amor é sinônimo de simpatia. As discussões 

aprofundadas sobre a natureza humana, o princípio da utilidade, dentre outros temas que se 

relacionam diretamente com o tema “amor”, serão abordados nos próximos capítulos. O que 

importa comentar agora, para que a conceituação e contextualização sobre o amor na teoria de 

Mill faça sentido, é que ele é um sentimento moral, bem como um prazer de qualidade superior 

que está em conformidade com a tese hedonista e com os preceitos do princípio da utilidade.  

A tese hedonista afirma que por natureza os homens buscam prazer e repelem a dor. 

Nesse contexto, o princípio da utilidade é um preceito moral que se fundamenta na referida 

noção de natureza humana e por isso, recomenda que os homens busquem prazer e se afastem 

da dor. Nessa busca por prazer, segundo Mill, os homens se deparam com prazeres que são de 

maior qualidade, pois se relacionam com as faculdades superiores dos homens. Essas 

capacidades superiores abarcam as faculdades imaginativas, de cultivo sentimental, intelectual, 

moral, etc. O amor seria, então, um prazer de qualidade superior, pois é um sentimento moral 

elevado, que para ser praticado demanda a ativação das faculdades superiores humanas.  

Como esclarecemos, todos os pormenores a respeito das afirmações que estamos 

elaborando nestes parágrafos iniciais serão destrinchados nos próximos capítulos. Por ora, o 

nosso interesse é tecer breves considerações para que a afirmação de que o amor é o sentimento 

de simpatia, faça sentido. Esse conceito dará o direcionamento necessário para que as questões 

que serão discutidas posteriormente tenham significado. Nesse contexto, Mill afirma no 

Utilitarismo que: 
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“É necessário repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo 

raramente fazem o favor de reconhecer: a felicidade que os utilitaristas 

adotaram como padrão do que é certo na conduta não é a do próprio agente, 
mas a de todos os envolvidos. Assim, entre sua própria felicidade e a de outros, 

o utilitarismo exige que o indivíduo seja não apenas estritamente imparcial 

como um espectador desinteressado e benevolente. No preceito de ouro de 

Jesus de Nazaré encontramos todo o espírito da ética da utilidade. Fazer aos 
outros o que gostaria que lhe fizessem e amar ao próximo como a si mesmo 

constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista.” (MILL,2000, p. 202) 

 

O trecho acima em que Mill afirma que o amor a si mesmo e o amor ao próximo, preceito 

contido na regra de ouro de Jesus de Nazaré, é a perfeição ideal da moralidade utilitarista, é o 

que mais nos interessa neste momento. É assim, pois referidas palavras fornecem os indicadores 

de que o amor apontado pelo filósofo como sendo o ideal da sua moralidade, é a própria 

simpatia. A simpatia é a disposição de caráter através da qual os indivíduos encaram a sua 

própria felicidade e a felicidade dos outros de uma maneira imparcial e benevolente, de modo 

a que os interesses envolvidos nas situações não conflitem, mas sejam compatibilizados.  

Os caracteres humanos são compostos por sentimentos e nesse contexto, a simpatia é 

considerada como um sentimento social, moral e natural. Ela é um sentimento social, pois o 

homem é um ser social por excelência; é moral, pois está inserido dentro da arte da moralidade 

que abarca a área da vida dos homens relacionada às ações e a finalidade das ações; e é natural, 

no sentido de ser uma potencialidade natural que todo indivíduo possui.  

É importante destacar que a simpatia é um conceito elaborado dentro de um cenário de 

aprimoramento humano e por isso ela é tratada como um sentimento a ser devidamente 

cultivado. A noção de aprimoramento humano é um dos pilares centrais na teoria de Mill, pois 

a possibilidade prática de desenvolvimento das naturezas é justamente a possibilidade efetiva 

de exercitarmos a nossa liberdade. A liberdade, em Mill, como veremos no capítulo desta 

dissertação que trabalhará exclusivamente com o tema da liberdade, quando considerada 

individualmente, é precisamente a capacidade que os indivíduos possuem de alterar os seus 

próprios caracteres a fim de obterem ainda mais felicidade.  

Assim sendo, a concretização da simpatia na vida prática dos homens só ocorrerá 

mediante a cultura e o desenvolvimento da natureza humana através da capacidade que todos 

possuem de exercerem suas liberdades em prol da felicidade.  

A simpatia é uma potencialidade natural; ela não surge em nós totalmente desenvolvida. 

Por isso, além dos esforços individuais para a sua consecução, é necessário o auxílio das 
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influências externas, através de instituições sociais voltadas ao fomento da felicidade dos 

indivíduos e na sociedade. Somente com esses esforços é que a simpatia encontrará condições 

de desabrochar e se fortalecer. 

Nesse contexto, quando o indivíduo age de acordo com o princípio da utilidade, ele 

cuida de si mesmo através do cultivo da sua natureza humana (esse cultivo é a expressão do 

amor próprio referido na regra de ouro de Jesus de Nazaré) e, por conseguinte, de acordo com 

a teoria de Mill, ele será simpático com as demais pessoas (amará ao próximo), pois perceberá 

a felicidade dos outros como sendo parte da sua própria felicidade. Essa vinculação que o autor 

impõe entre a felicidade de um sujeito e a felicidade dos demais indivíduos, tem razão de ser 

pela visão social de Mill. É impossível negar que o ser humano é um ser que vive em constante 

contato com outros seres humanos e por isso, a felicidade só é possível quando os interesses de 

todas as pessoas encontram um solo em comum; o solo que a simpatia faz surgir. 

O filósofo esclarece que, embora a simpatia ainda seja um sentimento frágil em muitos 

indivíduos, quando ela começa a despontar nos sujeitos, eles simplesmente não conseguem 

pensar no resto dos seus semelhantes como antagonistas que batalham entre si pelos meios da 

felicidade. Através dos sentimentos e ações simpáticas os homens passam a colaborar uns com 

os outros. Nesse sentido, o autor aduz o seguinte sobre a simpatia: 

 

“Na maior parte dos indivíduos, este sentimento tem uma força muito inferior 
à dos seus sentimentos egoístas e muitas vezes não existe de todo, mas 

naqueles que o têm, possui todas as características de um sentimento natural. 

Apresenta-se às suas mentes não como uma superstição da educação ou como 
uma lei imposta despoticamente pelo poder da sociedade, mas como um 

atributo que lhes faz falta. Esta convicção é a sanção última da moralidade da 

maior felicidade.” (MILL,2000, p. 229) 

 

A simpatia, que é o sentimento de amor na teoria moral de Mill, traduz-se na convicção 

interna que induz o interesse de um indivíduo a convergir com o interesse dos demais. De 

acordo com a citação acima, ela é uma das fontes de obrigatoriedade do princípio da utilidade, 

ou seja: é a força do sentimento de simpatia que impõe à nossa consciência o sentimento de 

dever, por isso, quando não a atendemos, sentimos dor e quando a obedecemos, sentimos 

prazer. As mencionadas sanções são os sentimentos que agem na nossa consciência, 

sentimentos de dor ou de prazer, que nos fazem agir ou não em consonância com os preceitos 

da moral. Nesse contexto, o amor (que é sinônimo de simpatia) é um sentimento que engendra 
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um prazer de elevada ordem moral. Em outras palavras: o amor (simpatia ou um prazer de 

qualidade superior social) é a força interna que efetivamente nos impele a agir de acordo com 

o princípio de utilidade ao nos impulsionar a colaborarmos para a felicidade dos outros.  

Ocorre que, o fato da simpatia ser considerada na teoria da utilidade de Mill  

indispensável à coesão social e à maximização da felicidade, não quer dizer que todos os 

homens agem de acordo com ela. A citação supra evidencia o pensamento do filósofo de que 

este sentimento, em muitas situações, tem uma força muito inferior à dos sentimentos egoístas 

e por vezes, a simpatia sequer existe nos indivíduos. O autor não foge das dificuldades práticas 

que o seu sistema ético enfrenta, todavia, segue com a sua linha argumentativa de que a simpatia 

é fundamental para a coesão social e maximização da felicidade e que num cenário de 

aprimoramento individual e social, este sentimento tem a tendência a ser desenvolvido.  

Segundo Mill, o fundamento que possibilita a prática da simpatia consiste nos 

sentimentos sociais da humanidade. Esses sentimentos giram em torno do desejo de estarmos 

unidos aos nossos semelhantes. Vejamos algumas elucidações apresentadas pelo filósofo sobre 

essa questão: 

 

“(...) essa base do poderoso sentimento natural existe, e é ela que constituirá a 

força da moralidade utilitarista, desde que se reconheça a felicidade geral 

como critério ético. Essa fundação sólida é a dos sentimentos sociais da 
humanidade, o desejo de viver em unidade com nossos semelhantes, que já é 

um poderoso princípio da natureza humana, e felizmente um dos que tendem 

a se fortalecer, mesmo sem ser expressamente inculcado, pelas influências do 
progresso da civilização. O estado social é a um só tempo tão natural, tão 

necessário e tão habitual ao homem que, exceto em algumas circunstâncias 

incomuns, ou por algum esforço de abstração voluntária, jamais ele se concebe 

a si mesmo senão como membro de um corpo; e tal associação se fixa cada 
vez mais, conforme a humanidade se afasta do estado de independência 

selvagem.” (MILL,2000, p. 225) 

 

Pela citação supra, percebemos que os sentimentos e as ações simpáticas são frutos da 

nossa natureza que busca prazer e repele a dor, pois otimizam prazer para os homens que são 

seres sociais por excelência. Em um contexto de convívio social é o sentimento de simpatia 

(amor) que pode finalmente equalizar os interesses e assim gerar segurança e felicidade para 

todos. 

Na citação também apreendemos o pensamento de Mill a respeito da necessidade de 

aprimoramento. O aperfeiçoamento das simpatias permite que com o transcurso do tempo a 
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humanidade atinja o que o filósofo denomina de sociedade de iguais. Esse é um estado social 

que, quando for concretizado, terá como principal qualidade a igual consideração de interesses 

por parte de seus habitantes. Nessa sociedade, cada indivíduo terá os interesses dos outros em 

consideração; a felicidade de uma pessoa estará sempre vinculada à felicidade dos demais.  

É importante destacar mais uma vez que Mill não deixa de reconhecer que a humanidade 

é imperfeita. A simpatia plena e a felicidade de todos é o objetivo para o qual os nossos esforços 

devem ser dirigidos; não é onde estamos. Os empenhos que devemos forjar para a consecução 

da felicidade de todos, demandam trabalhos constantes, tanto para o aprimoramento das 

naturezas individuais, quanto para o aprimoramento das instituições sociais. Não é à toa que 

Mill, durante toda a sua vida, foi politicamente ativo. O autor escreveu obras sobre Política, 

Economia; participava do grupo dos filósofos radicais que tinha por objetivo promover 

reformas radicais na sociedade a fim da felicidade geral ser alcançada. Mill chegou, inclusive, 

a ser preso temporariamente, pois distribuía panfletos sobre a independência das mulheres. 

Esses fatos demonstram a crença e a postura de Mill de que para a felicidade ser alcançada, é 

necessário esforço. 

Nesse contexto, o filósofo demonstra lucidez ao afirmar no Utilitarismo que os 

sentimentos morais podem ser cultivados em quase todas as direções através do uso das 

influências externas e da força das primeiras impressões, de forma que dificilmente haverá algo, 

por mais absurdo ou nocivo que seja, que essas influências não possam fazer agir na mente com 

toda a autoridade da consciência. Por isso, na teoria de Mill, a importância conferida ao 

aprimoramento humano e das instituições é um elemento essencial. 

Os sentimentos morais são as influências internas (mandamentos mentais) que atuam 

sobre a nossa conduta quando estamos perante uma determinada conjuntura, seja coibindo ou 

instigando a nossa ação em certa direção, em conformidade com o padrão moral a que estamos 

habituados. Por isso, se estivermos habituados a padrões morais de baixa qualidade, os 

sentimentos morais também não serão os melhores.  Como os sentimentos morais são 

adquiridos, não existem garantias de que os caracteres não serão influenciados por perspectivas 

morais contrárias à maximização de prazer. Por essas razões, é que reiteramos: na teoria de 

Mill, o amor deve ser cultivado e desenvolvido tanto individualmente, quanto socialmente. 

Somente através dessas influências de desenvolvimento é que os caracteres podem se coadunar 

com os ditames do princípio da utilidade. O autor esclarece: 
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“Num estado progressivo do espírito humano, crescem constantemente as 

influências que tendem a gerar em cada indivíduo um sentimento de união 

com todos os outros; sentimento esse que, se fosse perfeito, faria que o 
indivíduo jamais concebesse e desejasse para si mesmo uma situação que lhe 

seria benéfica, e da qual seus semelhantes não partilhassem o benefício. Ora, 

se imaginarmos que esse sentimento de união possa ser ensinado como uma 

religião, e que toda a força da educação, das instituições e da opinião seja 
orientada para fazer com que cada pessoa cresça, desde sua infância, como já 

ocorreu com a religião, envolvida completamente pela profissão e prática 

desse sentimento, creio que ninguém que possa se dar conta dessa concepção 
sinta apreensão pela suficiência da sanção última da moral da felicidade.” 

(MILL,2000, p. 227) 

 

Conforme enfatizamos anteriormente e também segundo a citação acima, para que o 

padrão utilitarista possa ser devidamente concretizado, é necessário que uma série de 

circunstâncias ocorram, tais como: o desenvolvimento humano através da força social que as 

leis, a educação e a opinião possuem. Esse desenvolvimento cria as condições necessárias para 

que as faculdades superiores – faculdades que ensejam o desabrochar da simpatia nos sujeitos 

-, aprimorem-se.  

Para apoiar ainda mais o conceito que estamos defendendo, qual seja, o de que o amor 

na teoria moral de Mill é o próprio sentimento de simpatia, vamos colacionar alguns 

esclarecimentos que Dias transmite em sua tese de Doutorado: 

 

“De acordo com Mill em seu ensaio de 1838, a ação humana possui três 

aspectos: 

a) um moral (se isto é correto ou errado); 

b) um estético (que se refere à beleza); 

c) que diz respeito à simpatia (que diz respeito à amabilidade). 

O primeiro aspecto endereça-se à razão e consciência, o segundo à imaginação 
e o terceiro aos sentimentos dos semelhantes. De acordo com o primeiro, 

aprova-se ou desaprova-se, de acordo com o segundo admira-se ou despreza-

se, de acordo com o terceiro ama-se ou desgosta-se. A moralidade de uma 
ação depende de suas consequências, de sua beleza e do quanto gera amor ou 

o contrário. Portanto, uma mentira é errônea porque é má e porque tende a 

destruir a confiança dos homens uns nos outros ou os laços de simpatia e 
também porque tem um caráter estético.” (DIAS, 2011, p. 121) 

 

Os ensinamentos explanados acima evidenciam contundentemente que o aspecto 

simpático das ações humanas diz respeito à amabilidade das condutas dos indivíduos. Assim 



    19 
 

sendo, mais uma vez a relação de correspondência entre o amor e a simpatia na teoria moral de 

Mill se evidencia e dessa vez, a evidência textual declara que o amor além de ser uma 

consciência interna, é vivido também através de condutas externas amorosas, pautadas no 

princípio da utilidade.  

Veremos nos próximos capítulos que para Mill o ser humano é um ser complexo que 

abarca nele mesmo uma série de características. O cerne para o desenvolvimento da nossa 

humanidade em meio a todas as complexidades que nela existem, reside no uso das nossas 

faculdades superiores, que são as nossas capacidades propriamente humanas, tais como: a 

capacidade de raciocínio, de cultivo sentimental; de experimentação de prazeres de qualidade 

superior, etc. Nesse contexto, o desenvolvimento e a experimentação do amor na vida dos 

homens, passa pela prática racional, sentimental e também corporal dos indivíduos, pois para o 

filósofo, os seres humanos abarcam todas essas experiências.  

Outro ponto importante a ser considerado é que neste trabalho nós estamos tratando do 

amor dentro da seara da moralidade e essa seara é uma arte prática com um telos próprio. Nesse 

contexto, a finalidade da moralidade é a experiência de felicidade por todos os que compõe a 

sociedade. É por isso que nas obras sobre moralidade do autor, que são as principais fontes 

teóricas deste trabalho, o amor é posto em evidência muito mais como um sentimento social. 

Todavia, a ênfase que o filósofo põe no cultivo e prática da simpatia socialmente, não se opõe 

ao reconhecimento de que no âmbito da vida individual dos sujeitos, eles são livres para amarem 

de maneira como lhes aprouver, se essa prática for ensejadora da maximização de prazer.  

Por fim, finalizamos este capítulo enfatizando novamente que a correspondência 

elaborada entre a simpatia e o amor está embasada em trechos das obras de Mill, notadamente 

nas palavras do autor quando afirma no Utilitarismo que o amor a si mesmo e ao próximo, 

contidos na Regra de Ouro de Jesus de Nazaré, representa o ideal da ética utilitarista. Também 

embasamos o nosso posicionamento na citação retirada da tese de Doutorado de Dias, que 

igualmente contém palavras do próprio Mill no sentido de fazer a correspondência da simpatia 

com o aspecto amoroso das ações dos homens. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: NATUREZA HUMANA, MORALIDADE E AMOR 
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1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente capítulo tratará de alguns pontos centrais da teoria da utilidade construída 

por John Stuart Mill, são eles: a noção da natureza humana abordada à luz do método dedutivo 

inverso; a relação dessa noção com a moralidade utilitarista e a ligação desses componentes 

com o amor. A fim de compreendermos melhor o sistema teórico que analisaremos, devemos 

desde já destacar alguns pilares dessa filosofia, quais sejam: o empirismo, o associacionismo, 

o hedonismo, as ciências da psicologia, da etologia e o princípio da utilidade.  

O empirismo proposto pelo autor faz parte de uma perspectiva epistemológica de acordo 

com a qual a experiência é o único tipo de evidência legítima para construção de conhecimento. 

Esse recorte metodológico se contrapõe ao conhecimento intuitivo de verdades que se arrogam 

auto evidentes. Segundo Mill, a defesa de que verdades externas à mente humana podem ser 

conhecidas tão somente por um processo introspectivo, independente da corroboração da 

observação e experiência, é um instrumento intelectual pernicioso que impede a constante 

revisão que as questões humanas demandam para que se validem e progridam.  

O associacionismo é a teoria que explica o funcionamento da vida mental humana a 

partir das associações que ocorrem entre as nossas ideias; ideias essas que se originam nas 

sensações proporcionadas pela experiência e sentidos. As leis de associação, na teoria de Mill, 

são o objeto de estudo da psicologia. 

A partir das leis associacionistas descritas pela psicologia, que é uma ciência de 

observação e experimentos, Mill elabora o que chama de ciência completa da natureza humana 

ou etologia. As leis etológicas são deduzidas a partir das leis gerais da psicologia e determinam 

o tipo de caráter humano produzido por qualquer conjunto de circunstâncias físicas e morais.  

O método utilizado pelo autor para formular a etologia é o dedutivo inverso. As leis 

etológicas são deduzidas das leis gerais da mente, porém o processo inteiro para elaboração da 

etologia requer que essas deduções sejam verificadas na experiência, através das informações 

colacionadas pelas leis empíricas. Mill chama de leis empíricas as generalizações sobre o 

comportamento dos homens que são obtidas pela observação. 

O hedonismo é a principal tese sobre a natureza humana que a Etologia descreve. A tese 

hedonista expõe que os homens por natureza buscam a felicidade ou prazer e repelem a dor. 

Por isso, prazer e dor são considerados, nessa perspectiva, os únicos bens ou males da vida 
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humana. Todos os demais aspectos da nossa existência retiram o seu valor da relação que 

estabelecem com o prazer ou com a dor.  

É importante destacar que o escopo teórico de Mill sobre a natureza humana é alargado 

se comparado com a tradição utilitarista que o antecede, pois contém uma série de subteses 

acopladas à tese hedonista. Isso quer dizer que na teoria de Mill, ligados à tese hedonista, 

encontramos outras descrições sobre a natureza humana, tais como: as leis da mente; as 

faculdades humanas mais elevadas que são atendidas por prazeres de qualidade superior; a 

aptidão de aprimorar o caráter qualitativamente ao longo do tempo e o agir por hábito.  

A moralidade defendida pelo filósofo é considerada como uma arte no sentido antigo, 

ou seja, é tratada como um conjunto de regras de ações que possuem uma finalidade específica. 

No caso de Mill, a finalidade específica das ações é a maximização de prazer ou felicidade. 

Essa arte moral não é ela mesma uma ciência, mas se apoia nas descrições científicas da 

etologia. Por tais razões, na teoria de Mill, o critério que estabelece quais são as ações corretas 

e as erradas, chamado de princípio da utilidade, recomenda que as ações devem ser consideradas 

corretas na medida em que maximizam felicidade e evitam a dor para todos os envolvidos na 

situação.  

Nesse contexto, o filósofo afirma que o ideal de perfeição da moralidade utilitarista é o 

amor ao próximo de Jesus de Nazaré. Mill assevera que os preceitos contidos na Regra de Ouro 

devem ser os guias da ação individual e das tomadas de decisões em sociedade. Como já vimos 

no primeiro capítulo desta dissertação, o preceito de amor a si mesmo e ao próximo contido na 

Regra de Ouro, de acordo com o posicionamento do filósofo, corresponde ao sentimento de 

simpatia na teoria da utilidade e esse sentimento é uma poderosa sanção da moralidade 

utilitarista.  

Aprofundaremos neste segundo capítulo a noção de que o amor é o sentimento moral 

mais recomendado pela ética da utilidade, pois, como dito anteriormente, ele propicia a 

maximização da felicidade individual e coletiva.  

1.2 – NATUREZA HUMANA 

Em sua obra Lógica das Ciências Morais,1 Mill apresenta as razões que validam o 

empirismo epistemológico que defende, inclusive no que concerne às ciências da natureza 

                                                             
1 A Lógica das Ciências Morais é um dos livros da obra de Mill chamada: Sistema de Lógica Dedutiva. Referida 

obra data de 1843. As outras obras do autor que citaremos neste trabalho são o Utilitarismo, de 1861 e A Liberdade, 

de 1859. 



23 
 

humana, que segundo o autor, fazem parte das ciências naturais. A indução, processo 

epistemológico que consiste na operação de encontrar e provar proposições gerais a partir de 

instâncias individuais observadas é uma das principais chaves metodológicas utilizadas. Nesse 

contexto, encontramos na introdução da Lógica, um importante esclarecimento do professor 

Alexandre Massella: 

 

“Nesta análise, a metodologia de qualquer ciência é em última análise de 

natureza indutiva e a explicação científica dos fenômenos que exibem 

sucessão é de natureza causal. Para Mill, o conhecimento inferencial, isto é, 

aquele que parte de certos fatos observados e chega a outros que lhe são 
distintos, mas deles se seguem, é indutivo, o que quer dizer que a evidência 

está toda ela contida na coleção dos objetos particulares observados.” (1999, 

p. 14) 

 

A teoria da indução que o filósofo elabora depende de uma premissa maior que 

estabelece uma condição de uniformidade na natureza. Isso quer dizer que só podemos induzir 

se estivermos seguros de que existe na ordem comum dos eventos observados, uma 

uniformidade e repetição do evento quando as circunstâncias nas quais ele ocorresse são 

mantidas. Por exemplo, se nada se interpuser na ordem do movimento dos astros, o sol sempre 

surgirá após a noite. 

A ciência prefere as uniformidades que podem ser consideradas certas e universais2. 

Nesse sentido, o ponto principal na teoria da indução é conhecer, dentre as uniformidades 

percebidas pela observação ordinária, aquela que permanece como verdadeira em todas as 

conjunturas. O processo indutivo é aperfeiçoado quando se alcança leis gerais. Compreendendo 

essas leis, podemos aplicá-las a novos casos particulares. Segundo Mill, os fenômenos 

relacionados às ações e sentimentos humanos possuem uniformidades e por isso podem 

constituir objeto de investigação científica.  

De acordo com o filósofo, os fatos que se sucedem uns aos outros em uma linha de 

causalidade estão prontos para serem objetos de ciência. Afirma o autor: 

 

“Todos os fatos que se sucedem uns aos outros de acordo com leis constantes 

estão preparados, em si mesmos, para ser objetos de ciência, ainda que essas 

                                                             
2No caso da indução a universalidade é aproximada aos casos verificados. 



24 
 

leis não tenham sido descobertas e nem mesmo possam ser descobertas por 

meio de recursos existentes.” (MILL, 1999, p. 41) 

 

 A fim de esclarecer o seu ponto de vista, Mill estabelece uma analogia entre a 

meteorologia e a investigação científica sobre a natureza humana. Segundo o autor, os esforços 

científicos de sua época não haviam conseguido estabelecer com absoluta certeza a ordem de 

antecedência e consequência entre os fenômenos meteorológicos, por isso não eram capazes de 

predizê-los com perfeita segurança ou mesmo com alto grau de probabilidade.  Todavia, essa 

imperfeição na meteorologia não invalida a certeza científica de que os fenômenos 

meteorológicos dependem de leis e que elas são resultantes de leis últimas como as do calor, da 

eletricidade, vaporização e dos fluidos elásticos. A ciência da natureza humana se enquadraria, 

então, num tipo científico como o da meteorologia, no sentido de ainda ser imperfeita, mas 

mesmo assim válida, em razão da causalidade existente entre os eventos que a compõem. 

Os processos científicos elaborados por Mill se debruçam sobre as uniformidades dos 

eventos que investiga, uniformidades que revelam as relações de causalidade que compõem 

esses acontecimentos. As causações são parte das cadeias de uniformidade e representam 

apenas uma simples ordem de antecedência e consequência entre eventos físicos. Nesse 

contexto, a ciência da natureza humana analisa os padrões de uniformidade e as relações de 

causalidade no que concerne aos pensamentos, emoções, vontades, sensações e ações dos 

homens em combinação com as circunstâncias externas que compõem os negócios humanos.  

Mill afirma que a investigação que tem por objeto a natureza mental e moral dos homens 

éa ciência completa da natureza humana e se chama etologia. As leis etológicas são as da 

formação do caráter. De acordo com o autor, a humanidade abriga uma grande diversidade de 

caracteres, todavia, isso não implica dizer que não exista lei universal da formação do caráter 

humano. Isso quer dizer que, a despeito das diferenças encontradas entre os homens na 

observação comum, uma observação criteriosa e científica encontrará as uniformidades de que 

precisa para estabelecer suas leis gerais. Nesse sentido, o filósofo aduz: 

 

“Em outras palavras, a humanidade não tem um caráter universal, mas existem 

leis universais da formação do caráter.” (MILL, 1999, p. 63) 
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Aqui é importante esclarecer que, a despeito da possibilidade dos processos mentais 

humanos poderem ser objeto de ciência, isso não significa afirmar que os homens não são livres 

para decidirem alterar o curso dos processos que lhes ocorrem nesse nível. Mill em sua Lógica 

argumentará contra as teorias que afirmam que os caracteres dos homens, por serem ordenados 

por leis de causalidade, são por isso inalteráveis. O filósofo tem uma postura clara e contundente 

no sentido de afirmar que os homens são livres para alterarem os seus caracteres, pois o desejo 

do sujeito realizar essa alteração é uma das causas que concorrem para a formação do caráter. 

A questão da liberdade e de como ela se relaciona com a visão de Mill sobre as leis de 

causalidade, será devidamente trabalhada no quinto capítulo desta dissertação.  

Conforme as afirmações anteriores, apesar das complexidades envolvidas nos negócios 

e nas ciências humanas, os fenômenos que a etologia analisa apresentam uniformidades e por 

isso podem ser objeto de ciência. A mencionada complexidade não deve deter nossas 

investigações, deve, outrossim, deixar-nos mais criteriosos. Nesse sentido, perquirimo-nos: 

quais são as causas que fazem com que os homens ajam como agem? Como elas funcionam e 

interagem umas com as outras? Finalmente, quais tipos de efeitos surgem dessas sucessões 

causais? 

Mill esclarece que os assuntos humanos envolvem vasta complexidade, pois as causas 

que os originam são inúmeras e possuem relações dinâmicas. Nesse diapasão, o autor elucida 

que a conjunção de causas pode ocorrer na natureza de duas formas. A primeira e mais frequente 

é designada por composição de causas. Nesse tipo de conjunção, o efeito conjunto de diversas 

causas é igual à soma de seus efeitos separados. A outra forma de conjunção é a combinação 

química, termo escolhido pelo filósofo para traçar uma relação com as reações químicas, nas 

quais as propriedades das substâncias produzidas não correspondem à soma das propriedades 

das substâncias que reagem no início do processo. Na combinação química, a ação conjunta das 

causas altera as leis apresentadas pelas causas quando atuavam em separado e um conjunto 

novo de efeitos substitui ou se incorpora aos componentes iniciais do processo. 

Trazendo a discussão sobre a conjunção de causas para a seara da ciência da natureza 

humana, primeiramente precisamos investigar sobre a dinamicidade dessas causas em relação 

às leis da mente, que são o objeto da psicologia. A psicologia oferece as leis gerais que dão 

suporte à etologia. Sobre as leis da mente, Mill assevera que: 
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“(...) entenderemos por leis da mente as leis dos fenômenos mentais, ou seja, 

dos vários sentimentos ou estados de consciência dos seres que sentem. Estes 

estados consistem em pensamentos, emoções, vontades e sensações. O 
antecedente imediato de uma sensação é um estado do corpo, mas a sensação 

é um verdadeiro estado da mente. As leis da mente são as leis de acordo com 

as quais esses sentimentos se causam uns nos outros.” (MILL, 1999, p.47) 

 

Dessa forma, quando muitas impressões ou ideias operam juntas na mente, ocorre, por 

vezes, um processo similar a uma combinação química. Quando as impressões, que nesse 

contexto consideramos como causas dos fenômenos mentais, foram com tal frequência 

experimentadas em conjunção que cada uma delas chama pronta e instantaneamente as ideias 

do grupo todo, essas ideias se misturam e se fundem, aparecendo não como várias, mas como 

uma única ideia, da mesma forma que as sete cores do prisma quando apresentadas à vista 

produzem a sensação de branco. Todavia, assim como neste último evento é correto dizer que 

as sete cores quando se sucedem velozmente geram o branco e não são o branco, também 

devemos afirmar que a ideia complexa formada pela mistura de várias ideias simples é gerada 

por ideias simples e não que consiste nelas.  

O autor exemplifica a questão ilustrando que a nossa ideia de uma laranja depende das 

ideias simples de uma certa cor, de um certo sabor, aroma, etc. Quando investigamos nossa  

consciência podemos diferenciar todos esses elementos na ideia, porém não podemos distinguir 

numa simples percepção da forma de um objeto pela vista, toda a multidão de ideias resultadas 

dos outros sentidos sem os quais a percepção visual não teria existido. É por esse motivo, ou 

seja, em razão da forma dinâmica que as causas relacionadas aos assuntos da natureza humana 

agem, por vezes, inclusive, agindo umas nas outras à semelhança de processos químicos, que 

por muito tempo se considerou que as ciências humanas não poderiam ser investigadas como 

as demais ciências naturais.  

Até agora descobrimos que no processo científico elaborado por Mill para investigação 

da natureza humana, o método indutivo possui um lugar privilegiado. Vimos ainda que a chave 

para que o processo inferencial seja bem sucedido é que ocorra na natureza uniformidades nos 

fenômenos investigados. Essas uniformidades se dão por conexões causais e por isso o estudo 

de como as causas atuam umas nas outras para resultarem nos efeitos que resultam é importante. 

Explanamos sobre as conjunções de causas que podem ocorrer por composição ou combinação 

química. Vimos também que para Mill, a etologia, embora seja uma ciência imperfeita e em 

construção, é ela mesma a ciência completa da natureza humana, pois investiga como as leis da 
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mente, descritas pela psicologia, atuam nos homens em suas relações externas com o meio em 

que estão inseridos. Esse é o cenário epistemológico descortinado até o presente momento, 

todavia, precisamos descortinar ainda mais a proposta de Mill para a ciência da natureza 

humana. 

De acordo com os apontamentos anteriores, a fim de completar o quadro epistemológico 

da ciência completa da natureza humana ou etologia, o filósofo estabelece uma relação íntima 

entre ela e a psicologia. A psicologia determinaria as leis simples da mente em geral e a etologia 

pesquisaria as operações dessas leis em combinações complexas de circunstâncias. Segundo 

Mill, a psicologia constitui uma ciência formada; a etologia, em contrapartida, corresponde a 

uma ciência em construção. Isso ocorre, pois a humanidade precisa colecionar sempre mais 

dados históricos para fazer as ligações necessárias entre as leis gerais da psicologia e as 

circunstâncias complexas e externas que atuam sob o funcionamento mental dos homens.  

Nesse contexto, é importante investigarmos com mais profundidade os cânones da 

psicologia para assim compreendermos melhor a etologia. No capítulo IV da Lógica, o autor 

delimita o objeto das investigações da psicologia, que como vimos anteriormente, são os 

pensamentos, sentimentos e ações dos seres humanos. O filósofo esclarece que a sua obra não 

tem como finalidade considerar qualquer questão que diga respeito às coisas enquanto distintas 

das suas respectivas manifestações sensoriais, por isso afirma: 

 

“É alheio às finalidades deste tratado considerar o que é a Mente, bem como 

o que é a Matéria ou qualquer outra questão a respeito das Coisas em si 
mesmas, enquanto distintas de suas manifestações sensoriais. Aqui, como em 

todo o curso de nossa pesquisa, evitaremos todas as especulações a respeito 

da natureza da mente e entenderemos por Leis da Mente as leis dos fenômenos 
mentais, ou seja, dos vários sentimentos ou estados de consciência dos seres 

que sentem. Estes estados consistem em pensamentos, emoções, vontades e 

sensações. O antecedente imediato de uma sensação é um estado do corpo, 

mas a sensação é um verdadeiro estado da mente. As leis da mente são as leis 
de acordo com as quais esses sentimentos se causam uns nos outros.” (MILL, 

1999, p. 47) 

Nesse diapasão, Mill esclarece que muitos fisiologistas da sua época acreditavam que 

um estado da mente nunca é realmente causado por outro estado mental e sim por estados do 

cérebro ou dos nervos. As uniformidades de sucessão entre os estados da mente seriam, então, 

meras uniformidades resultantes das leis dos estados corporais que os causam. O filósofo 

defende que a despeito das controvérsias, é incontestável que existem uniformidades de 

sucessão entre os estados da mente e que essas uniformidades podem ser estabelecidas por 
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observação e experimento. O autor esclarece que quando um estado da mente é produzido por 

um estado do corpo, a lei em questão é uma lei do corpo e pertence à província da fisiologia. O 

campo da ciência da psicologia, conforme a citação, é a investigação das relações entre as leis 

puramente mentais. 

Mill diz lamentar o fato das ciências humanas não conseguirem explicar suficientemente 

se os estados mentais dependem exclusivamente de condições físicas. Aduz que as relações da 

ciência da mente com a fisiologia nunca devem ser descuidadas e que a influência dos estados 

ou mudanças fisiológicas nas sucessões mentais constitui uma parte importante dos estudos da 

psicologia. Porém, segundo o autor, é uma falha abandonar o recurso à análise psicológica e 

construir a teoria da mente somente através das descrições da fisiologia. Nesse sentido afirma: 

 

“A Psicologia tem então por objeto as uniformidades de sucessão, as leis, 

últimas ou derivadas, de acordo com as quais um estado mental sucede o 

outro, é causado por outro ou, pelo menos, cuja causa o faz seguir outro estado 
mental.” (MILL, 1999, p. 50) 

 

Ainda sobre as leis da mente, o filósofo esclarece que algumas são mais gerais e outras 

mais especiais.  O foco do seu estudo recai sobre as primeiras. A primeira lei da mente discutida 

por Mill é herança direta da tradição filosófica empirista, notadamente, herança do legado de 

David Hume. Ela descreve que toda impressão mental tem sua ideia, ou seja, sempre que um 

estado de consciência é provocado em nós, um grau inferior do mesmo estado de consciência é 

suscetível de ser reproduzido sem a presença de nenhuma causa similar àquela que o provocou 

inicialmente. 

A segunda lei afirma que essas ideias ou estados mentais secundários são provocados 

por nossas impressões ou por outras ideias, de acordo com as de Leis de Associação. São três 

as leis associacionistas. A primeira descreve que ideias similares tendem a provocar-se umas as 

outras; a segunda afirma que quando duas impressões foram frequentemente experimentadas 

ou mesmo pensadas concomitantemente ou em sucessão imediata, então, sempre que uma 

dessas impressões, ou a ideia correspondente retorna, a ideia da outra tende a ser provocada. A 

terceira lei de associação descreve que a maior intensidade em uma ou nas duas impressões é 

equivalente, para torná-las aptas a se provocar umas às outras, a uma maior frequência de 

conjunção. 
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Segundo Mill, as leis gerais de associação prevalecem em qualquer tipo de estado 

mental, seja em um estado simples, como uma impressão, ou em estados mais complexos, como 

uma crença, um desejo, uma emoção ou uma ideia da mais alta ordem de abstração.  

Nessa conjuntura, as leis da mente compõem a parte universal ou abstrata da filosofia 

da natureza humana, todavia, essas leis não são as únicas fontes de conhecimento que servem 

para montar o quadro epistemológico que descreve cientificamente a natureza humana, pois são 

por demais abstratas. Por isso, a importância das verdades obtidas pela experiência comum dos 

homens recebe destaque. Essas verdades formam o conhecimento prático da humanidade que 

fornece os dados para a corroboração daquelas leis gerais e são designadas por Mill de leis 

empíricas.  

As leis empíricas são generalizações e por isso não representam os princípios da 

natureza humana; elas são os resultados desses princípios nas circunstâncias em que a 

humanidade esteve inserida historicamente. É importante destacar mais uma vez que o sistema 

teórico de Mill, conforme afirmamos anteriormente, é um sistema empirista e por isso necessita 

dos dados da experiência para validar suas asserções. Por essas razões, as leis empíricas são 

indispensáveis, pois servem para verificar as conclusões da teoria científica.  

Após elucidar o que é a Psicologia dentro da perspectiva de seu sistema teórico, o 

filósofo discute mais detalhadamente sobre a Etologia. Anteriormente elucidamos a ligação 

entre essas duas ciências e agora seguiremos na análise proposta pelo autor que afirma o 

seguinte: 

 

“É usual e conveniente aplicarmos o nome de Psicologia à ciência das Leis 

Elementares da mente e o de Etologia servirá à ciência ulterior que determine 
o tipo de caráter produzido, em conformidade com essas leis gerais, por 

qualquer conjunto de circunstâncias físicas ou morais.” (MILL, 1999, p. 67). 

 

Dessa forma, a ciência da natureza humana alcançaria o seu ideal de perfeição se 

conseguisse prever como um indivíduo pensaria, sentiria ou agiria no curso da sua vida. 

Todavia, as ações dos sujeitos não podem ser previstas com perfeita exatidão, simplesmente 

porque não se pode antever a totalidade das conjunturas que estarão colocadas. Porém, como já 

foi esclarecido anteriormente, referidos embaraços não implicam na inexistência das causas que 

determinam os modos de pensar, sentir e agir dos homens em geral. Mill esclarece que muitos 

dos efeitos que mais importam submeter à previsão científica são determinados em um grau 
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incomparavelmente maior pelas causas gerais do que por todas as causas parciais 

conjuntamente consideradas. Nesse sentido, as previsões da etologia dependem muito mais 

dessas circunstâncias e qualidades comuns a todos os homens ou pelo menos a extensos grupos 

de homens, do que das peculiaridades individuais.3 

A impossibilidade, por motivos éticos e práticos, de realizar experimentos artificiais 

com seres humanos durante muito tempo, são alguns fatores impeditivos para que as leis do 

caráter sejam obtidas via experimentos artificiais e por observação.  

Anteriormente já esclarecemos que as leis etológicas são deduzidas a partir das leis 

gerais da psicologia. Agora colacionamos esclarecimentos diretos do autor sobre essa questão: 

 

“Sendo, então, as leis da formação do caráter o principal objeto do estudo 
científico da natureza humana, resta determinar o método de investigação 

mais adequado para estabelecê-las. Os princípios lógicos de acordo com os 

quais essa questão deve ser decidida são aqueles que presidem qualquer outra 

tentativa de investigar as leis de fenômenos muito complexos. É evidente que 
tanto o caráter de um ser humano como o conjunto das circunstâncias que 

formam o seu caráter são fatos da mais alta complexidade. Ora, para tais casos, 

vimos que o Método Dedutivo, partindo de leis gerais e verificando suas 
consequências pela experiência específica, é o único aplicável.” (MILL, 1999, 

p. 63) 

 

Assim sendo, para obtenção das leis etológicas devemos supor um conjunto qualquer de 

circunstâncias e então considerar qual será, de acordo com as leis da mente, a influência dessas 

circunstâncias na formação do caráter. A partir desse método, as leis do caráter poderiam prever 

a produção de um evento sob determinadas condições. 

O filósofo esclarece que as leis da etologia são legítimas, contudo, como em todos os 

eventos complexos, é necessário à precisão das proposições, que elas sejam apenas hipotéticas, 

ou seja, que apontem tendências e não fatos. Em outras palavras: as leis etológicas não devem 

afirmar que algo sempre ou certamente irá ocorrer, mas somente que o efeito de uma causa, na 

medida em que opera sem ser contrariada, é tal e tal. A tese hedonista é a descrição central da 

etologia. Assim sendo, se as condições da humanidade continuarem sendo as que são, no 

                                                             
3 Como já esclarecemos anteriormente, para Mill, o fato dos caracteres humanos estarem submetidos a leis de 
causalidade, não significa que os homens não possam modificar seus caracteres. No quinto capítulo desta 
dissertação aprofundaremos sobre a relação entre as leis de formação do caráter e a liberdade.  
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sentido de condições individuais e sociais, a tese hedonista permanecerá sendo a principal 

descrição sobre a natureza humana. 

A tese hedonista pode ser compreendida inicialmente como uma lei empírica, no sentido 

de que ela é uma conclusão evidente extraída da observação da vida comum dos homens. É 

observável que os sujeitos humanos buscam felicidade e repelem a dor. Esta lei empírica pode 

se tornar um corolário científico, se devidamente vinculada às leis gerais da mente, ou seja, às 

leis de associação. Nesse contexto, vamos elaborar um exemplo que relaciona a tese hedonista 

à lei de associação de sucessão: João ao caminhar (Ação X) sente uma a sensação prazerosa por 

seu corpo se tornar mais ativo(Prazer Y). João usualmente caminha pelo parque do seu bairro 

(Ação W) e frequentemente sente prazer ao contemplar as árvores do parque (Prazer Q). Nesse 

cenário, através da lei de associação de sucessão, verificamos que a Ação X se associa ao prazer 

Y; e que como a ação X sempre é acompanhada pela ação W que gera o prazer Q, se as ações 

X e W, ou seja, se a caminhada e a observação das árvores do parque forem frequentemente 

realizadas sucessivamente, elas vão gerar as ideias de prazeres Y e Q associados às ideias das 

ações X e W. Sendo assim, sempre que as ideias dessas ações forem pensadas, invocarão os 

prazeres Y e Q, que representam estados mentais agradáveis. Se, ao contrário do exposto, às 

ações X e W fossem associadas a dores; se por exemplo, ao caminhar João experimentasse falta 

de ar e no parque se deparasse com cenas violentas, as associações invocadas pela sucessão das 

ações X e W seriam dolorosas e por isso João, segundo a tese hedonista, não mais empreenderia 

aquelas ações.  

Destacamos mais uma vez que as conclusões da teoria devem ser confirmadas pelas 

observações empíricas e que as constatações da observação não fazem jus à confiança, a menos 

que possam ser dedutivamente ligadas à teoria através das leis etológicas. A esse modo de 

dedução, no qual se deduz leis gerais para posteriormente verificá-las através das informações 

colacionadas pelas leis empíricas, conforme vimos anteriormente, denomina-se método 

dedutivo inverso. A professora Dias em seu artigo As diferenças entre os conceitos de moral 

no utilitarismo de Bentham e John Stuart Mill: a moralidade como derivada das respectivas 

noções de natureza, aduz o seguinte a esse respeito: 

 

“A lei empírica básica, presente na natureza humana, que se verifica é a de 

que os homens buscam a sua própria felicidade (...). Entendida esta lei 

empírica, ela é verificada tantas vezes que é universalizada (...) Estas leis são 
deduzidas e verificadas novamente na experiência e assim confirma-se a tese 

central do modelo de indivíduo teórico de Mill como sendo a tese hedonista, 
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segundo a qual os prazeres e as dores são os únicos bens ou males em si e 

todas as outras coisas derivam seu valor destes elementos.” (DIAS, 2012, p. 

500) 

 

Nesse momento do nosso trabalho, é importante destacar que embora o método 

científico elaborado por Mill apresente leis que dizem respeito à natureza humana individual e 

que revelam a tese hedonista, na concepção do filósofo, a natureza dos homens abarca outras 

características além da descrição contida na tese hedonista. Para o autor, a descrição etológica 

de que por natureza os homens buscam a satisfação dos seus próprios prazeres e repelem a dor, 

deve ser complementada por outros elementos dessa mesma natureza.  

Os estudos que Mill empreendeu durante toda a sua vida, bem como os eventos que 

compuseram sua trajetória pessoal, levaram-no à mencionada conclusão sobre a complexidade 

da natureza humana. Em sua Autobiografia o filósofo relata a crise mental que experimentou e 

como ela foi preponderante para que revisasse todo o pensamento filosófico e científico que lhe 

havia sido transmitido. Até aquele momento, o utilitarismo concentrava os seus esforços no 

sentido de destacar a importância do raciocínio, das análises conceituais para a solução de 

problemas a partir do cálculo utilitarista.  

A natureza humana descrita por Bentham, por exemplo, abrangia apenas a descrição de 

um indivíduo auto interessado, que a todo o tempo elabora cálculos para a maximização 

quantitativa dos seus prazeres. Mill, então, profundamente influenciado pela crise que enfrentou 

e pelo tempo histórico em que se encontrava, propôs uma reforma na teoria da utilidade e com 

isso criou um modelo dinâmico de indivíduo que evidencia também outros aspectos da natureza 

humana, tais como: a capacidade dos homens sentirem prazeres de qualidade superior, a de se 

desenvolverem qualitativamente no transcurso do tempo, o agir por hábito e as leis da mente. 

Nesse sentido, a professora Dias esclarece em sua Tese de Doutorado: 

“O modelo de indivíduo teórico de Mill que enuncia como tese principal atese 
hedonista de que o homem busca o prazer e foge da dor agora terá outros 

elementos anexados a esta tese como a questão do hábito (ou seja, em sua 

origem o indivíduo escolhe uma determinada ação porque é prazerosa, mas 
com o passar do tempo, o indivíduo assimila o fato da ação ser prazerosa, 

benéfica e passa a agir por hábito), outro aspecto está relacionado ao indivíduo 

possuir faculdades mais elevadas que apenas satisfazem-se com prazeres mais 

elevados, uma vez ativadas estas faculdades o indivíduo não troca os prazeres 
mais elevados por prazeres menos elevados, por prazeres iguais aos de animais 

inferiores, um terceiro elemento da natureza humana está relacionado ao fato 

do indivíduo possuir uma capacidade de melhorar ao longo do tempo, em 
outras palavras, o modelo de indivíduo é dinâmico e não estático, o indivíduo 
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aprende e desenvolve-se com o tempo, incluindo suas ações e regras morais, 

conforme a experiência demonstra ser benéfico.” (DIAS, 2011, p. 48) 

 

Para aclararmos os contornos que diferenciam Mill da tradição utilitarista que lhe 

antecedeu e também a fim de compreendermos melhor as influências que levaram o pensador 

a desbravar um novo caminho filosófico, colacionaremos os apontamentos do professor John 

Skorupski a respeito das peculiaridades do pensamento do filósofo. Skorupski assevera em sua 

obra “Why read Mill today?” que: 

 

“No início do século XIX, o pensamento ético se tornou absorvido na história. 

Não surpreendentemente, em razão dos eventos de 1775-1825: a emergência 
da democracia na América, a Revolução Francesa, a ocorrência e a queda de 

Napoleão, os revolucionários da Europa e os vários fatores europeus nas 

constituições liberais. Esta nova consciência histórica trouxe uma 
profundidade de autoconsciência, um novo sentido da própria natureza 

problemática do "eu", da historicidade e da mutabilidade das ações humanas. 

Isso transformou o pensamento de Mill, mas não o removeu dos fundamentos 
do Iluminismo. Ele diz na sua autobiografia que nunca se juntou à reação 

contra o século XVIII, mas tentou com firmeza manter-se ao lado dos 

posicionamentos dos dois tempos históricos. No geral, é a palavra de poder de 

Goethe ‘muitos lados’ que melhor define Mill como um pensador da 
modernidade tardia.”  (SKORUPSKI, 2006, p.65).4 

 

Segundo os esclarecimentos contidos na citação, a palavra de poder de Goethe “muitos 

lados” é a que aponta para Mill como um pensador da modernidade tardia. Não pretendemos 

discutir sobre as linhas de tempo que separam o pensamento filosófico moderno do pós 

moderno. O nosso objetivo é destacar a dinamicidade e complexidade da filosofia de Mill, 

inclusive, no que diz respeito à noção de natureza humana elaborada pelo autor.  

De acordo com as elucidações anteriores, os outros elementos que compõe a natureza 

humana são: a capacidade dos homens sentirem prazeres de qualidade superior; capacidade dos 

indivíduos se desenvolverem no transcurso do tempo; o agir por hábito e as leis da mente. Para 

iniciar a discussão sobre esses novos elementos, colacionaremos a seguinte citação sobre o 

hábito contida no Utilitarismo. O filósofo assevera que o hábito é: 

 

" (...) a única coisa que empresta certeza tanto ao sentimento como à conduta; 

e é porque é importante para os outros poderem confiar absolutamente nos 

                                                             
4 Tradução nossa. 
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sentimentos e na conduta de cada um, e para cada um poder confiar em si 

mesmo, que se deveria, pela educação, assegurar à vontade de agir com retidão 

essa independência que é o efeito do hábito." (MILL, 2000, p.240) 

 

Já foi dito que os novos elementos da natureza humana descritos pela teoria utilitarista 

de Mill são elementos que se subordinam à tese hedonista. Isso quer dizer que eles servem para 

otimizar a busca pelo prazer e a fuga da dor. Nesse contexto, o hábito serve para aumentar as 

chances dos sujeitos serem felizes e isso ocorre de diversas formas. Uma das maneiras pelas 

quais o hábito otimiza a felicidade é a forma descrita na citação acima. O hábito é uma 

característica humana que confere certeza e confiança aos sentimentos e condutas dos 

indivíduos; ele confere independência aos homens no sentido de que nós não precisamos estar 

a todo o tempo calculando o curso das nossas ações e decisões, pois o hábito nos move na 

direção do que desejamos.5 

 O hábito assume um papel preponderante na teoria de Mill, inclusive, no que diz respeito 

às investigações das ciências políticas. Não temos a finalidade de tratar pormenorizadamente 

sobre questões sociológicas e políticas, todavia, a fim de evidenciar a importância desse 

elemento da natureza humana, colecionaremos uma citação da Lógica na qual o autor discorre 

sobre o tema: 

 

“Insisto somente naquilo que é verdadeiro de todos os governantes, a saber, 

que o caráter e o curso de suas ações são largamente influenciados 

(independentemente do cálculo pessoal) pelos sentimentos e opiniões 

habituais, pelos modos gerais de pensar e agir que prevalecem na comunidade 
da qual são membros, bem como pelos sentimentos, hábitos e modos de 

pensamento que caracterizam, dentro desta comunidade, a classe particular a 

qual pertence.” (MILL, 1999, p. 90) 

 

 Seguindo na análise sobre os elementos da natureza humana, passaremos agora a 

analisar a capacidade dos homens de sentirem prazeres de qualidade superior. No capítulo 

segundo do Utilitarismo, o filósofo destaca que os homens possuem faculdades de sentir 

prazeres de tipo mais elevados e que uma vez que essas faculdades são ativadas, os homens 

apenas se agradam com os prazeres de qualidade também elevada. Afirma o autor: 

                                                             
5 No capítulo quinto analisaremos a formação dos maus hábitos. Agora, destacamos mais uma vez que na teoria 
de Mill, para que as características da natureza humana propiciem efetivamente prazer para os indivíduos, é 
necessário o aprimoramento individual e social.   
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“Percebe-se que a comparação da vida epicurista à vida dos animais é 
degradante precisamente porque os prazeres dos animais não satisfazem as 

concepções humanas de felicidade. Os seres humanos possuem faculdades 

mais elevadas do que os apetites animais, e uma vez que tomam consciência 
delas não consideram como felicidade algo que não as satisfaça.” (MILL, 

2000, p.188) 

 

De acordo com o filósofo, a felicidade que as faculdades superiores ensejam 

corresponde ao senso de dignidade humana, pois esses prazeres são propriamente humanos. 

Mencionado senso, seria o amor à liberdade e à independência pessoal. Esse tipo de amor, que 

é um sentimento que surge nos indivíduos em torno do cultivo de suas naturezas, reconhece a 

importância desse cultivo, pois ele gera felicidade e através da simpatia, essa noção de senso 

de dignidade é estendida para as demais pessoas. A simpatia motivará os agentes a cultivarem 

o seu próprio senso de dignidade e o senso dos demais indivíduos, pois esse fomento garante a 

maximização de felicidade. 6 

Então, para que os homens sejam felizes, a teoria da utilidade de Mill recomenda que 

eles valorizem os prazeres intelectuais, os prazeres da sensibilidade, da imaginação e dos 

sentimentos morais. É importante observar que os prazeres de qualidade superior se vinculam 

com as atividades e contemplações do conhecimento humano, ou seja, eles se ligam ao acúmulo 

da ciência, à apreciação e continuidade dos trabalhos artísticos, com a simpatia para com os 

outros e a fazer o bem. Nesse sentido, o elemento da natureza humana descrito como faculdades 

elevadas que ensejam prazeres de qualidade superior, está diretamente relacionado com o 

reconhecimento da própria humanidade inerente aos sujeitos e também ao avanço das 

sociedades humanas. 

É importante destacar a título de esclarecimento, que os prazeres de satisfação imediata, 

por vezes chamados inferiores, não são considerados maus em si mesmos. Independente da 

qualidade do prazer experimentado, ele fomentará uma ação correta se atender à felicidade do 

próprio indivíduo e daqueles que façam parte da conjuntura, dentro da teoria que Mill 

desenvolve, que é de aprimoramento humano e social. Contudo, vale repetir: os que 

experimentam prazeres superiores os consideram preferíveis em relação aos demais. 

                                                             
6 No terceiro capítulo aprofundaremos a questão do senso de dignidade. 
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 Nesse contexto, o filósofo considera que as maiores causas de infelicidade são a falta de 

cultivo intelectual e o egoísmo. Mill afirma no Utilitarismo que acredita numa tendência ao 

aperfeiçoamento da felicidade humana, se a humanidade continuar trilhando o caminho do 

desenvolvimento de suas naturezas e do desenvolvimento social em conformidade com essas 

naturezas, pois os prazeres, num mundo tão vasto como o nosso, não são difíceis de se obter 

quando as faculdades elevadas estão ativas e quando os arranjos sociais propiciam essa elevação 

das faculdades. Nesse sentido aduz: 

 

“Num mundo em que há tantas coisas interessantes, tantas coisas agradáveis, 

e tanto para se corrigir e melhorar, cada um que possuir essa quantidade 
moderada de requisitos morais e intelectuais será capaz de levar uma 

existência invejável, por assim dizer; e, a menos que tal pessoa seja negada 

por meio de más leis ou pela sujeição à vontade de outros, a liberdade para 
usar as fontes da felicidade a seu alcance, não deixará de encontrar essa 

existência invejável se conseguir escapar aos males absolutos da vida grandes 

fontes de sofrimento físico e mental, tais como a indigência, a doença e a perda 

rude, indigna ou prematura dos objetos do afeto. A principal ênfase do 
problema reside, portanto, na luta contra essas calamidades [...]” (Mill, 2000, 

p. 198)” 

 

 Depreende-se da citação que o filósofo acredita na possibilidade dos homens serem 

efetivamente felizes, pois há em nós como sujeitos humanos e nas circunstâncias a nossa volta 

(quando favoráveis), razões suficientes para obtermos felicidade. Também notamos mais uma 

vez o apelo de Mill à melhoria dos arranjos sociais para assim evitarmos ou amenizarmos os 

eventos que nos causam dor.  

Esse direcionamento que o filósofo dá, no sentido do aprimoramento individual e social, 

destaca o outro elemento da natureza humana a que antes nos referimos: a capacidade do 

indivíduo se transformar ao longo do tempo. Em sua já mencionada Lógica das Ciências 

Morais, o filósofo esclarece que: 

“Obviamente, é necessário, para tornar completa nossa consciência de 

liberdade, que tenhamos sido bem sucedidos em todas as tentativas que 

fizemos até então para formar o nosso caráter, pois se queremos mudá-lo e 
não conseguimos, não temos, nesta medida, nenhum poder sobre nosso 

caráter, não somos livres. Ou pelo menos, devemos sentir que nossa vontade, 

se não é forte o suficiente para alterar nosso caráter, é forte o bastante para 
subjugá-lo quando os dois entram em conflito em qualquer caso particular de 

conduta.” (MILL, 1999, p.39) 
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 Somente em outro capítulo desta dissertação trataremos sobre as questões filosóficas 

ligadas ao tema da liberdade. O nosso objetivo com a citação supra, é evidenciar que na filosofia 

elaborada por Mill, o espaço conferido à possibilidade dos indivíduos alterarem os seus 

caracteres é marcante. 

Através das elucidações contidas nos parágrafos anteriores, demonstramos quais são os 

elementos da natureza humana para Mill, bem como o caminho científico que deve ser 

empreendido para que esses elementos sejam descobertos. Os componentes da natureza 

humana, são as leis da mente, a tese hedonista, as faculdades mais elevadas de experimentação 

de prazeres de qualidade superior, a capacidade de agir por hábito e a de se transformar ao longo 

do tempo.  

Atentos à dinamicidade e abertura do sistema teórico criado pelo autor, é certo 

concluirmos que por mais completa que seja a determinação das leis etológicas, não devemos 

pretender possuir o conhecimento exato sobre as questões relacionadas à natureza humana. 

Todavia, segundo Mill, um grau de conhecimento insuficiente pode autorizar uma predição 

efetiva. E esse tipo de predição possui valor prático, pois através dela sabemos que certos meios 

têm uma tendência de produzir um determinado efeito e que outros têm a tendência de frustrá-

lo. Em outras palavras: com as predições da etologia, torna-se viável descobrir quais meios 

individuais e sociais podem interferir nos caracteres dos homens a fim de que mais felicidade 

seja gerada e que dores sejam diminuídas.  

Conferimos também que a noção de desenvolvimento humano é um dos pilares centrais 

na teoria de Mill. Assim sendo, todas as características da natureza humana que estamos 

destacando só gerarão felicidade se houver cultivo e desenvolvimento das naturezas. E é 

justamente nesse cenário de desenvolvimento da natureza humana que o amor passa a ser um 

elemento indispensável na teoria de Mill, pois é através do desenvolvimento desse sentimento, 

que os sujeitos equalizarão seus interesses e conseguirão juntos fomentar a felicidade de todos. 

1.3 - MORALIDADE 

Dentro do cenário teórico elaborado por Mill, as leis etológicas quando são extraídas, 

tornam-se teoremas da ciência da natureza humana e são convertidas em preceitos da arte moral. 

A arte descrita pelo filósofo, remonta ao sentido antigo da palavra, que significa um conjunto 

de regras práticas que dizem respeito às ações dos homens, regras que conduzem a uma 

finalidade específica, que no sistema filosófico de Mill, é a felicidade.  
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Nesse contexto, as descrições etológicas se tornam preceitos da arte da moralidade, 

prescrevendo que as ações dos homens tenham como finalidade a obtenção de felicidade e a 

diminuição da dor. Nesse sentido o autor esclarece que: 

 

“Uma Arte ou um corpo de Arte se compõe de regras e de todas as proposições 

especulativas que justifiquem essas regras.” (MILL, 1999, p. 149) 

 

Os preceitos que surgem dos teoremas da ciência da natureza humana são convertidos 

no princípio de utilidade, axioma moral que recomenda que o prazer deve ser maximizado e 

que a dor deve ser mitigada. É importante destacar que a arte moral não está adstrita ao campo 

da especulação científica, porém a moralidade se vale dos corolários da ciência para sua 

fundamentação e também para alcançar os resultados que busca. Essa relação entre ciência e 

arte é dinâmica. Como vimos, a ciência da natureza humana fundamenta a arte da moralidade. 

Além disso, as informações que a ciência oferece possibilitam que a arte moral atinja suas 

finalidades. Por exemplo: a moralidade utilitarista, baseada nas descrições etológicas, 

recomendará através do princípio de utilidade que os homens busquem a otimização do seu 

prazer. As informações da etologia, por conseguinte, informam à arte moral que para que os 

homens sejam felizes é necessário que eles cultivem os seu caracteres através da educação dos 

sentimentos. 

Mill cria uma relação íntima entre o conhecimento científico e o conhecimento dos 

deveres ou moralidade.  Todavia, a despeito da relação que estamos destacando entre arte e 

ciência, a arte tem um primeiro princípio que não é emprestado da ciência. O princípio que 

enuncia o objeto almejado e o afirma como desejável é exclusivo à arte. Por exemplo: a arte do 

construtor assume que é desejável ter edifícios; a arte higiênica assume que a preservação da 

saúde é um fim desejável. A arte da moralidade aponta que a felicidade dos homens é desejável. 

Nesse sentido, esclarece: 

 

“(...) declaro simplesmente minha convicção de que o princípio geral ao qual 

todas as regras da prática deveriam se conformar, bem como o teste pelo qual 

elas deveriam ser postas à prova, é o da contribuição à felicidade do gênero 

humano, ou melhor, de todos os seres sensíveis” (MILL, 1999, p. 154) 
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 Assim sendo, percebemos que para Mill, todos os aspectos da arte da moralidade, desde 

a sua fundamentação científica, até a prescrição do princípio de utilidade, estão vinculados à 

tese hedonista. A busca e a realização da felicidade são os focos e fundamentos do sistema 

moral de Mill. Dessa forma, podemos concluir que o telos próprio da arte da moralidade é, 

como a citação supra afirma, a contribuição para a felicidade de todos os seres sensíveis. 

É importante também esclarecer que para o filósofo, a moralidade é uma investigação 

cujos resultados não se expressam no modo indicativo como ocorre com as descrições das 

ciências naturais. Segundo o autor, o conhecimento dos deveres se expressa no modo 

imperativo, modo que é característico à arte. Por isso se diz que moralmente os homens devem 

agir em prol da felicidade e não que eles efetivamente agem em prol da felicidade. 

Nesse diapasão, como o princípio da utilidade também é derivado e conforme a noção 

de natureza humana extraída da etologia (noção mais complexa em relação à tradição utilitarista 

anterior a Mill), ele passa a ser um princípio também mais complexo. Em seu utilitarismo, Mill 

criou mais espaços para elaboração de regras morais, bem como para a discussão sobre a 

compreensão do que é considerado prazer e dor. Nesse sentido, aduz: 

 

"O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como a 

fundação da moral sustenta que as ações são corretas na medida em que 

tendem a promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o 
contrário da felicidade. Por felicidade se entende prazer e a ausência da dor; 

por infelicidade, dor e a privação do prazer. Para dar uma ideia clara do padrão 

moral estabelecido pela teoria, é preciso dizer muito mais; trata-se de saber, 
em particular, o que está incluído nas ideias de dor e prazer e em que medida 

esse debate é uma questão aberta. Mas essas explicações suplementares não 

afetam a teoria da vida sobre a qual se funda a teoria da moralidade, a saber, 

que o prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas desejáveis como fins." 
(MILL, 2000, pág. 187) 

 

Através desses novos espaços inaugurados na seara da moralidade, Mill traz à tona a 

possibilidade de todos os elementos da natureza humana dialogarem com os preceitos da arte 

moral. Por exemplo: a sua teoria científica sobre os prazeres de qualidade superior possibilita 

que novas noções de prazeres sejam recomendadas pela moral; a noção sobre a capacidade dos 

homens se desenvolverem no transcurso do tempo requer que o autor evidencie que o seu 

sistema moral é dinâmico, sujeito as mudanças temporais. O hábito, por sua vez, abre espaço 

para a discussão sobre os princípios secundários da moralidade. Crisp, em sua obra Routledge 
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Philosophy Guide book to Mill on Utilitarianism, afirma o seguinte sobre os princípios 

secundários: 

 

“O primeiro capítulo do utilitarismo enfatiza a importância de se ter um 
primeiro princípio em ética, mas o segundo enfatiza o que Mill chama de 

‘princípios secundários’. De acordo com o utilitarismo, o primeiro princípio 

da ética é que a ação de alguém deve produzir a maior felicidade em geral. 

Mas Mill ressalta que isso não precisa significar que se deve sempre tentar 
orientar as suas ações se referindo ao primeiro princípio. O primeiro princípio 

em si pode suportar certos princípios do dia a dia, como ‘não mentir’, com o 

argumento de que, seguindo estes princípios, todos os dias agiremos de uma 
forma eficaz de acordo com o primeiro princípio.” (CRISP, 2008, p. 10)7 

 

Nesse cenário moral, os princípios secundários estão intimamente relacionados com o 

hábito e recebem esse nome, pois estão subordinados ao primeiro princípio, o de utilidade ou 

da maior felicidade. Os homens não precisam em suas vidas diárias recorrerem ao primeiro 

princípio da moral, que é um princípio racional que recomenda que se deve buscar a felicidade 

e repelir a dor. Os homens rotineiramente apenas seguem o curso do hábito, regidos pelos 

princípios secundários que foram adquiridos durante a história da humanidade. Durante essa 

história, os homens chegaram a certas conclusões morais, como por exemplo, de que não se 

deve roubar. O preceito sobre não roubar tornou-se, então, um princípio secundário que é 

apenas seguido habitualmente e está em conformidade com o primeiro princípio. Nesse 

contexto, pode-se dizer que os princípios secundários são regras e que são a melhor forma de 

agir de acordo com o primeiro princípio, pois eles otimizam a felicidade dos homens, poupando-

lhes do gasto de energia de precisarem a todo o tempo ponderar sobre suas ações.8 

Alguns acusam a teoria da moralidade de Mill de cometer a falácia naturalista, pois o 

autor lança mão da noção de natureza humana para fundamentar seu sistema moral. Todavia, 

esses acusadores ignoram os esclarecimentos lançados pelo próprio Mill em suas obras, 

conforme depreendemos da seguinte citação retirada do livro Mill’s Utilitarianism do professor 

West: 

 

“Em um sentido, tudo o que acontece, tanto as ações humanas quanto os 
eventos não-humanos são uma parte da natureza, em obediência às leis 

                                                             
7 Tradução nossa. 
8 No quarto capítulo discutiremos mais a questão dos princípios secundários. Por ora, queremos destacar a 
relação entre a natureza humana mais complexa e a moral mais complexa elaboradas por Mill. 
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naturais. Quando isso quer dizer algo diferente, a ‘Natureza’ significa o que é  

independente das intenções humanas. Mill sustenta que nesse sentido, ela é 

irracional e imoral: é irracional ‘porque toda ação humana consiste em alterar 
e toda ação útil em melhorar o curso espontâneo da natureza’. ‘É imoral’ 

porque o curso dos fenômenos naturais está repleto de tudo aquilo que quando 

feito por seres humanos é digno de aversão. Qualquer um que tenha se 

esforçado em suas ações para imitar o curso natural das coisas seria 
universalmente visto e reconhecido como o mais perverso dos homens. Por 

exemplo, matar, o ato mais criminoso reconhecido pelas leis humanas, a 

Natureza faz uma vez para todo ser que vive; e em uma grande proporção de 
casos, após torturas prolongadas.” (WEST, 2007, p. 36)9 

 

West evidencia que para Mill, argumentar que uma ação humana deva ser recomendada 

baseando-se nos moldes dos eventos da natureza seria irracional e imoral. O filósofo acredita 

que o apelo à natureza possui terríveis consequências sociais e que impede o progresso dos 

negócios humanos. Assim sendo, as acusações que a teoria de Mill recebe de ser falaciosa 

ignoram as próprias ressalvas feitas pelo autor. Mill elabora um sistema filosófico empirista 

que de fato retira da natureza o seu fundamento, todavia, o conceito sobre a natureza humana 

que embasa referido sistema é encontrado por investigações científicas específicas, ou seja, não 

se trata apenas de observar os eventos naturais e a partir daí criar um sistema ético. Como vimos, 

a natureza humana descrita pelo filósofo é fruto das investigações das ciências da psicologia e 

etologia. É importante destacar que há todo um caminho teórico pautado na razão que fará a 

ligação entre essas ciências e a arte da moralidade, conforme as explicações dos parágrafos 

anteriores. 

O principal ponto a ser levado em consideração na discussão sobre a falácia naturalista 

é que o filósofo cria toda uma estrutura teórica que conecta os corolários da ciência e os 

preceitos da moralidade, todavia, essa ligação é feita com advertências sobre as diferenças 

existentes entre o conhecimento científico e o conhecimento dos deveres, como já apontamos 

anteriormente. Um dos aspectos distintivo desses dois campos do conhecimento é que a seara 

da ciência usa descrições através de proposições no modo indicativo, indicando que algo é; 

enquanto o conhecimento dos deveres se expressa no modo imperativo, preceituando que algo 

deve ser.  

Até este momento, vimos que a tese hedonista é a noção de natureza humana adotada 

pelo autor; conferimos também quais são os caminhos metodológicos que Mill percorre para 

construir os cânones da etologia. Também comentamos a complexificação que o autor elabora 

                                                             
9 Tradução nossa. 
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na mencionada noção de natureza humana. Por fim, analisamos a relação que há entre a etologia 

e a moralidade utilitarista. Agora passaremos a discorrer sobre a relação entre a natureza 

humana, a moralidade e o amor na teoria moral de John Stuart Mill. 

1.4 -  A RELAÇÃO DO AMOR COM A NATUREZA HUMANA E A 

MORALIDADE UTILITARISTA 

No Utilitarismo, na passagem em que Mill se refere à regra de ouro de Jesus, trecho que 

já mencionamos algumas vezes neste trabalho e que citamos no primeiro capítulo, o filósofo 

afirma que o preceito de amor ao próximo constitui a perfeição ideal da sua moralidade. 

Também conferimos em citações do primeiro capítulo que em sua obra, o autor esclarece que 

o fortalecimento dos vínculos sociais e o crescimento saudável da sociedade, acabam por 

fomentar em cada sujeito um intenso interesse pessoal de na prática levar o bem estar dos outros 

em consideração. Elucida, ainda, que são os sentimentos conscientes da humanidade o que 

efetivamente impelem os homens a agirem moralmente e que esses ideais da moralidade só 

podem ser postos em prática sob a luz do efetivo desenvolvimento humano e social. Nesse 

sentido, esclarece: 

“Para nos aproximarmos o mais possível desse ideal, a utilidade recomendaria 
os meios que se seguem. Em primeiro lugar, que as leis e os dispositivos 

sociais deveriam pôr o mais possível a felicidade ou o interesse de cada 

indivíduo em harmonia com os interesses do todo; e, em segundo lugar, que a 

educação e a opinião, as quais possuem um poder tão avassalador sobre o 
caráter humano, deveriam usar esse poder para estabelecer no espírito de cada 

indivíduo uma associação indissolúvel entre sua própria felicidade e o bem do 

todo.” (MILL, 2000, p. 203) 

 

A afirmação do filósofo de que fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem 

e que amar ao próximo como a nós mesmos são ações que constituem a perfeição ideal da 

moralidade utilitarista, coloca o amor na posição de um sentimento moral da mais alta ordem. 

Repetimos: em razão da moralidade de Mill ser ancorada na noção de natureza humana extraída 

da tese hedonista, o sentimento de simpatia é também um prazer e de qualidade superior. E 

ainda, por ser toda a moralidade ligada à noção de natureza humana, o amor está intimamente 

relacionado com a natureza dos homens, como veremos a seguir. 

Através das novas perspectivas utilitaristas elaboradas por Mill, vimos que espaços 

foram inaugurados nas discussões da teoria da utilidade, dentre eles, o espaço conferido ao 

cultivo dos sentimentos humanos. Sobre essa questão, o autor afirma em sua Autobiografia que 
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o cultivo dos sentimentos se converteu em um dos pontos primordiais do seu credo ético e 

filosófico. Segundo Crisp: 

“Mill vê a moral como absorvida não apenas com a regulação das ações, mas 
com a autoeducação dos sentimentos.” (CRISP, 2008, p. 11)  

Trazemos a tona mais uma vez a questão do cultivo dos sentimentos em Mill, pois é 

através do espaço que o autor confere a questão dos sentimentos, que a simpatia ganha o 

destaque que analisamos neste trabalho. 

Neste ponto, é relevante retomar o tópico que diz respeito à crise mental vivida pelo 

filósofo. Em sua Autobiografia, o autor esclarece que conseguiu se desvincular do estado de 

ânimo sombrio que se encontrava através do cultivo dos sentimentos e que as artes, em especial 

a poesia, proporcionaram-lhe esse cultivo. Mill afirma: 

“O que tornou os poemas de Wordsworth um bálsamo para meu estado de 
ânimo foi que eles expressavam não apenas uma beleza exterior, mas estados 

de sentimento e estados mentais tingidos de sentimentos, sob o estímulo da 

beleza. Eles pareciam ser o próprio cultivo de sentimentos que eu buscava. 
Neles eu acreditei encontrar uma fonte de alegria interior, de prazer criador e 

compassivo que poderia ser compartilhado por todo ser humano. Nesses 

poemas acreditei aprender quais seriam as fontes perenes da felicidade quando 

todos os grandes males da vida houvessem desaparecido. Sob essa influência 
me senti melhor e mais feliz.” (MILL, 2007, p. 135) 

 

Depreende-se da citação que Mill conseguiu sair do estado sombrio que se encontrava 

através do cultivo sentimental que os poemas de Wordsworth lhe proporcionava. Depreende-se 

também que a sensação de bem estar que experimentou, o fez vislumbrar que a felicidade 

poderia ser experimentada por todo ser humano e não somente por ele mesmo. Em outras 

palavras: para a sua a melhora, o autor vinculou a sua possibilidade de felicidade com a 

possibilidade de felicidade de toda a humanidade, seguindo o preceito de amor ao próximo 

recomendado pela sua moralidade. Inspirado por essas mudanças internas, Mill se viu livre para 

agir no mundo e encontrar nele fontes de felicidade, como a apreciação das belezas da natureza 

e o contato com as pessoas que como ele, tinham o ideal de tornar o mundo um local feliz. 

Os sentimentos na teoria de Mill são estados mentais que se originam da experiência do 

nosso corpo físico em contato com o ambiente. Nesse sentido, nenhum sentimento é inato. Os 

sentimentos, dentre eles o amor, são adquiridos através da experiência, sendo fundamental que 

sejam desenvolvidos e cultivados. Assim sendo, os sentimentos, por serem formados e nutridos 

pela experiência, que é o contato direto com as informações trazidas pelos nossos órgãos dos 
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sentidos, necessitam de cultivo não só pela via do intelecto, mas do uso de todos os órgãos dos 

sentidos em favor da experiência de simpatia.  

O associacionismo, como vimos anteriormente neste capítulo, é a teoria utilizada por 

Mill para explicar o funcionamento da mente humana. O associacionismo trabalha com as 

elucidações trazidas pelas leis de associação que ocorrem entre as nossas ideias. Essas ideias 

sempre se originam das sensações proporcionadas pela experiência e pelos sentidos. Isso 

implica dizer que as faculdades superiores, tais como o raciocínio, imaginação, cultivo 

sentimental, etc., e os produtos delas, como o sentimento e o prazer de amar, estão sempre 

vinculados às relações dos indivíduos com os sentidos, ou seja, com os seus corpos. 

Em Mill, não há separação entre corpo e mente. A mente sempre é um fenômeno que 

ocorre em nossos corpos. Por isso, embora a simpatia cresça através de processos de 

desenvolvimento humano que fazem uso do intelecto, ela jamais será plenamente vivida sem o 

contato efetivo dos nossos corpos com as outras pessoas. 

Também é importante relembrar que o amor que estamos nos referindo é um amor 

moral, adstrito ao campo da moralidade. A moralidade para Mill é o campo do conhecimento 

humano que concerne às ações dos homens em sociedade, ações que visam atender ao telos que 

é a felicidade geral. Nesse contexto específico, o amor – que é a simpatia – é um sentimento de 

união entre os homens, que equaliza seus interesses e que se dá efetivamente no contato e 

relação dos homens uns com os outros através de seus corpos. 

Inclusive, o que conta efetivamente no cálculo utilitarista para definirmos se uma ação 

é boa ou não, é o resultado que elas trazem no campo do mundo físico e social dos homens. O 

cultivo interno, os processos psicológicos dos indivíduos são elementos constitutivos do 

sistema moral de Mill, pois eles otimizam felicidade, porém, o que realmente conta na hora da 

avaliação é que saibamos colocar em prática nas relações com os outros indivíduos, tudo o que 

o cultivo interno nos ensina.10 

As informações trazidas nos parágrafos anteriores demonstram que para o amor 

acontecer entre os indivíduos, é necessário que toda a natureza dos homens seja desenvolvida 

e posta em movimento. É necessário que as faculdades superiores sejam ativadas e também é 

imperativo que através das ações empreendidas pelos corpos de cada indivíduo, o amor possa 

                                                             
10No próximo capítulo aprofundaremos a análise das motivações internas dos agentes e o critério de avaliação 
da moral da utilidade. 
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ser efetivado socialmente. Tudo isso se relaciona com a obtenção de prazer recomendada pela 

tese hedonista. É por isso que afirmamos que o amor dialoga e se conecta com todas as 

instâncias do sistema moral do filósofo. Já conferimos a ligação do amor com os prazeres 

superiores, pois ele mesmo é um prazer desse tipo; a ligação da simpatia com a capacidade de 

desenvolvimento humano também é clara, pois através da simpatia os indivíduos efetivamente 

se direcionam ao aprimoramento individual e social indicado pela moral de Mill; as leis da 

mente também se relacionam com o amor no sentido de que a simpatia é gerada por essas leis; 

e por fim, veremos no próximo parágrafo que o amor também se vincula ao hábito. 

O hábito, como vimos, gera segurança entre os indivíduos mesmo quando eles não estão 

ponderando racionalmente sobre as suas ações e respectivas consequências. Nesse contexto, 

adquirir hábitos de amor ao próximo é a via mais efetiva para a consecução do bem estar 

individual e social, pois através dele nos poupamos das constantes dores de viver em uma 

sociedade na qual não há confiança entre os seus membros, pois predomina entre os indivíduos 

o egoísmo e não o amor.  

Através das elucidações colacionadas nesta parte final do capítulo, esperamos ter 

esclarecido o papel preponderante do amor na ética utilitarista de John Stuart Mill e que o amor 

está intimamente relacionado à natureza humana e a moralidade por ser fonte de otimização de 

prazer. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: DOS PRAZERES DE QUALIDADE SUPERIOR, DA 

JUSTIÇA E OUTROS TEMAS. 
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1.1 –CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Por todo o caminho que estamos percorrendo nesta dissertação, resta evidente que a tese 

hedonista é o fundamento da moralidade elaborada por John Stuart Mill. Como vimos 

anteriormente, o princípio da utilidade prescreve que os sujeitos devem maximizar prazeres e 

evitar as dores, em conformidade com a noção de natureza humana extraída das descrições 

científicas da Etologia.  

A Etologia, ou ciência do caráter humano, é considerada por Mill como a ciência exata 

da natureza humana. Para ser validada cientificamente é edificada a partir dos cânones da 

indução, do empirismo e do método dedutivo inverso. Essa ciência é uma axiomata média entre 

as informações trazidas pelas leis empíricas, por um lado, e pelas leis gerais da mente descritas 

pela Psicologia, por outro.  

No segundo capítulo deste trabalho também defendemos que os componentes da 

natureza humana – que são as leis da mente; a busca pelos prazeres e a fuga das dores; as 

capacidades superiores de experimentação de prazeres mais elevados; a aptidão humana de 

transformação ao longo do tempo de forma qualitativa e o agir por hábito -, possibilitam as 

práticas morais de amor a si mesmo e ao próximo. O amor de acordo com a teoria de Mill, 

conforme já explicamos nos capítulos anteriores, corresponde à simpatia. 

A tese hedonista descrita pela Etologia evidencia que os indivíduos possuem faculdades 

superiores que quando ativadas permitem a experiência dos prazeres de qualidade elevada que 

são considerados por Mill como prazeres propriamente humanos. Esses prazeres abrem 

possibilidades para que os sujeitos tomem gosto pela apreciação das artes, pelo 

desenvolvimento intelectual, pela simpatia por outras pessoas e pela experiência dos 

sentimentos morais. Através dessas experiências, a humanidade dignifica-se, compreendendo 

que a felicidade está para além da satisfação dos prazeres imediatos.  

A disposição humana para a experimentação dos prazeres superiores é o elemento da 

nossa natureza que mais intensamente enseja a experiência do amor a si mesmo e ao próximo 

recomendado por Mill. É assim, pois essa capacidade põem os homens efetivamente em 

movimento devidamente motivados pela obtenção da felicidade, na direção da construção da 

sociedade ideal apontada pelo filósofo. Afinal, por que os homens buscariam a criação de um 

modelo social baseado no amor se não fosse pela simples razão de que isso gera felicidade para 

eles próprios? 
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Nesse contexto, evidencia-se a ligação indissolúvel entre a capacidade de 

experimentação dos prazeres de qualidade superior e o amor. Essa ligação é um ponto crucial 

para a compreensão do tema que estamos desenvolvendo neste trabalho. Por isso, vamos 

dedicar a primeira seção deste capítulo ao aprofundamento da questão referente à relação entre 

os prazeres de qualidade superior e o amor; questão que já começamos a analisar nos capítulos 

precedentes desta dissertação.  

 

1.2- A RELAÇÃO DO AMOR E DOS PRAZERES DE QUALIDADE SUPERIOR 

No Utilitarismo, Mill rebate diversas acusações que foram feitas à teoria da utilidade. 

Logo no início do segundo capítulo da obra, o autor assevera que há críticos que 

equivocadamente afirmam que a utilidade se opõe ao prazer. Esclarece que há também outros 

acusadores que cometem um erro ainda mais absurdo, que é o de considerarem que o 

utilitarismo remete tudo ao prazer imediato e mesmo ao prazer em sua forma mais rude.  

As primeiras colocações realizadas pelo filósofo no segundo capítulo da obra indicada 

fazem despontar o terreno para o debate sobre os prazeres de qualidade superior. Evidencia-se 

que a teoria fundamentada nos prazeres causa em muitas pessoas um forte desagrado, pois elas 

consideram que viver de acordo com a crença de que não se tem outro fim mais elevado do que 

o prazer, é uma atitude abjeta perante a vida. Mill elucida que as referidas acusações se dão pela 

inobservância do que já foi explicado: os seres humanos possuem faculdades mais elevadas do 

que os apetites animais e, uma vez que se tornam conscientes delas, só consideram felicidade 

as atividades que incluam a ativação dessas faculdades.  

É importante destacar que a tradição utilitarista de uma maneira geral atribui 

superioridade aos prazeres mentais em relação aos corporais em razão da sua maior 

permanência e segurança. Os prazeres de qualidade superior abarcam os prazeres da 

imaginação, da simpatia, do cultivo sentimental, moral e intelectual, dentre outros prazeres 

mentais. A distinção entre prazeres do corpo e da mente ocorre muito mais para fins didáticos, 

pois em Mill, todos os prazeres são corporais dado que a mente faz parte do corpo. Todo e 

qualquer prazer, seja ele considerado inferior ou superior, surge nos homens por meio da 

experiência, através do corpo dos sujeitos. O ponto, então, não é desconsiderar o corpo e sim 

usufruir dos prazeres que ele proporciona de acordo com o princípio que otimiza prazeres, que 

é o princípio da utilidade. O princípio tem um caráter racional, porém, uma das grandes 
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novidades trazidas por Mill no seu Utilitarismo é a grande necessidade do princípio da utilidade 

ser a todo o tempo reforçado pela força dos sentimentos. Essa nova visão possibilita que 

compreendamos os sujeitos de uma maneira muito mais íntegra em sua natureza, natureza que 

abarca as experiências dos sentidos e as experiências processadas na mente. 

Para aclarar a discussão sobre os prazeres de qualidade superior, colacionaremos 

algumas colocações de Crisp sobre o pensamento de Mill: 

“Quando ele fala de ‘qualidade’, ele se refere à natureza intrínseca do prazer 

em questão. Mill afirma, então, que a natureza intrínseca de um prazer de 

qualidade superior é tal que é mais valioso para a pessoa que o usufrui do que 
seria o prazer de qualquer prazer de ordem inferior, por mais intenso que esse 

seja. “ (CRISP, 2008, p. 32) 11 

A citação nos ensina que para Mill a própria natureza do prazer de qualidade superior o 

torna mais valioso. É importante esclarecer que essa distinção entre os prazeres de qualidade 

superior e inferior não cria incompatibilidades na teoria moral utilitarista. A esse respeito Mill 

assevera: 

“Se me perguntarem o que entendo pela diferença qualitativa de prazeres, ou 

por aquilo que torna um prazer mais valioso do que outro, simplesmente 
enquanto prazer e não por ser maior em quantidade, só há uma resposta 

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

que tiveram a experiência de ambos derem uma preferência decidida, 

independentemente de sentirem qualquer obrigação moral para o preferir, 
então será esse o prazer mais desejável. Se um dos dois for colocado, por 

aqueles que estão competentemente familiarizados com ambos, tão acima do 

outro que eles o preferem mesmo sabendo que é acompanhado de um maior 
descontentamento, e se não abdicariam dele por qualquer quantidade do outro 

prazer acessível à sua natureza, então teremos razão para atribuir ao deleite 

preferido uma superioridade em qualidade que ultrapassa de tal modo a 
quantidade que esta se torna, por comparação, pouco importante.” (MILL, 

2000, p 189) 

 

Sabemos que John Stuart Mill é um filósofo empirista e por isso em sua teoria a 

experiência é a fonte primordial de conhecimento. Na seara da moralidade, área dos negócios 

humanos que analisa as ações dos homens em sociedade, as fontes que podem garantir o 

conhecimento de que os prazeres de qualidade superior são efetivamente mais valiosos do que 

os de satisfação imediata são as experiências dos indivíduos mais familiarizados com os 
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prazeres. Esses indivíduos são os juízes dessa questão e segundo Mill, eles confirmam a 

preferência dos prazeres superiores. Nesse contexto, Crisp elucida que: 

 

“Porque as opiniões dos juízes são apenas evidenciais, é claro que elas podem 

ser imprecisas, e Mill implicitamente aceita isso ao permitir desacordo entre 

eles. Um prazer é mais valioso do que outro, se todos os juízes competentes 

‘ou quase todos’ o prefere e, se diferem, o julgamento da maioria dentre eles 
deve ser considerado como final.  Mill não está afirmando que a maioria deve 

estar certa, mas que é apenas razoável respeitar a decisão da maioria. “(CRISP, 

2008, p. 37) 12 

 

 As evidências que corroboram a teoria de Mill são obtidas pela experiência humana. 

Como bem sabemos, os negócios humanos estão sujeitos a variações e imperfeições e por isso 

Mill admite, de acordo com as explicações da citação acima, que os juízes podem discordar 

entre eles a respeito de quais prazeres são preferíveis. Todavia, essas discordâncias também são 

resolvidas pelo critério dos juízes. Eles são os indivíduos que através do uso das suas 

capacidades superiores possuem condições de ponderar acertadamente sobre esses assuntos.  

 Crisp também aduz em sua obra Routledge Philosophyguide book to Mill 

onUtilitarianism que provavelmente o que inspirou Mill nas suas colocações sobre os juízes 

competentes, foi a noção aristotélica de sabedoria prática ou phronésis. Para Aristóteles, o juiz 

indicado para mensurar o que realmente é prazeroso, é o homem virtuoso; para Mill, os que 

podem assim decidir, são os chamados juízes competentes.  

 Para o utilitarismo de Mill poucos seres humanos aceitariam uma vida menos digna em 

troca de promessas do mais pleno gozo dos prazeres inferiores. O filósofo defende que nenhum 

indivíduo astuto admitiria se tornar um tolo; que nenhum sujeito instruído se colocaria em 

posição de ignorância; que ninguém de sensibilidade e consciência decidiria ser um egoísta 

insensível. Essa preferência permanece mesmo que esses indivíduos sejam convencidos de que 

o tolo, o ignorante ou o infame são mais satisfeitos com a sua sorte do que eles próprios. É no 

contexto dessa discussão que o filósofo elabora a célebre frase: 

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

ser um Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito; e, se o tolo ou o porco tem 

uma opinião distinta, é porque eles só conhecem o seu próprio lado da 
questão” (MILL, 2000, p .19)  
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Mill é enfático nas afirmações de que o indivíduo experiente em relação aos prazeres de 

qualidade superior não almeja submergir no que considera um nível de existência inferior. Essa 

decisão pode ser atribuída ao orgulho dos homens; ao amor à liberdade e à independência 

pessoal; também pode ser entendida como o amor ao poder. Todavia, a maneira correta de 

compreender esta recusa em viver um nível de existência inferior é compreendê-la como o 

sentimento de dignidade humana. Todos os seres humanos possuem esse sentimento em algum 

nível e ele está diretamente relacionado às faculdades superiores e à felicidade.  

A existência e a plenitude do sentimento de dignidade é uma parte indispensável da 

felicidade. Ele é a razão pela qual os indivíduos preferem uma vida digna, mesmo que com ela 

estejam mais suscetíveis à experimentação de dores mais agudas. West concede uma 

interpretação interessante a respeito do senso de dignidade na teoria de Mill. Vejamos o que ele 

diz: 

“Mill apela para o senso de dignidade, e acho que a esse senso pode ser dado 
uma interpretação, mesmo que vá além do que Mill explicitamente diz. A 

psique humana é complexa. Nós não só temos prazeres e sofrimentos. Nós 

tomamos prazer ou sentimos dor no que gostamos ou sofremos. Ao mesmo 

tempo em que estamos desfrutando um prazer suíno, como o banho de sol, 
também sentimos prazer ou dor ao pensar que estamos nos arriscando a um 

câncer de pele, que estamos relaxando em férias ou perdendo tempo que pode 

ser usado de forma mais produtiva. Ao mesmo tempo em que estamos lutando 
para tentar entender o significado da vida, como Sócrates, ou nos dedicando 

durante as férias para a construção de moradias para os sem-abrigo, estamos 

pensando em nós mesmos como fazendo algo que valha a pena. A auto 

imagem que acompanha o prazer ou a dor pode ser uma fonte de prazer ou dor 
de ‘segunda ordem’. Eu acho que esse é o papel do senso de dignidade de Mill. 

Se alguém tem uma auto imagem que lhe dá prazer quando se dedica ao 

exercício das faculdades superiores, então, além do prazer de ‘primeiro 
ordem’ de exercer a mente, da apreciação estética, dos sentimentos sociais ou 

do sentimento moral, há o prazer de ‘segunda ordem’ de pensar em si mesmo 

como tendo esses pensamentos ou sentimentos. E se alguém está se 
degradando através da indulgência em prazeres ‘de primeira ordem’ de comer, 

beber ou promiscuidade sexual, então há dor de ‘segunda ordem’ ao se pensar 

que está fazendo isso. Quando os prazeres e dores da primeira e segunda 

ordem são combinados em uma experiência total, a qualidade (e a quantidade) 
do prazer da experiência total é diferente das considerações da qualidade (e 

quantidade) do prazer de primeira ordem sozinho “. (WEST, 2007, p. 46) 13 
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As explicações de West sobre as primeiras e segundas ordens de prazer ilustram 

perfeitamente as colocações de Mill sobre a preferência pelos prazeres superiores, mesmo 

quando eles suscitam nos sujeitos certos tipos de dores. Na perspectiva de West, os indivíduos 

desenvolvidos optam pelo tipo de existência superior, pois além do prazer da atividade elevada, 

sentem felicidade pela escolha que fizeram e pela autoimagem que formam com essa 

experiência. Por exemplo: a atividade contemplativa que perquire sobre o sentido da vida é nela 

mesma prazerosa, pois enseja prazer do tipo superior. Todavia, a referida atividade pode trazer 

algum tipo de dor como consequência, afinal, podemos nos dar conta durante a contemplação, 

que o sentido da vida não é fácil de ser encontrado. Ocorre que, essa dor não pesa mais no 

balanço dos prazeres e das dores, do que os prazeres de primeira e segunda ordem gerados pela 

atividade contemplativa. O prazer de primeira ordem é a própria atividade de contemplação, o 

de segunda ordem é o prazer de se perceber realizando essa atividade. Nesse contexto, o total 

da experiência é prazerosa. Segundo West, o que importa para mensurarmos a qualidade do 

prazer da experiência total é a combinação entre os prazeres e dores de primeira ordem e de 

segunda ordem, e como vimos, no exemplo que demos essa combinação é positiva no saldo da 

felicidade.  

Outro exemplo que também ilustra a questão que estamos tratando envolve a própria 

experiência do amor. Quando um sujeito opta pela consciência amorosa recomendada pelo 

princípio da utilidade, ele sentirá prazer pela sua escolha, pela felicidade inerente a essa 

consciência e pela imagem que terá de si mesmo. Todavia, em algum momento da trajetória de 

vida desse agente, ele pode conviver com pessoas que lhe desvalorizam, pois são descrentes em 

relação a importância de se viver o amor. Esse é um momento de dor para o agente, mas, de 

acordo com o posicionamento de Mill, ele não desistirá do prazer do amor, pois o balanço dos 

prazeres e das dores será favorável ao prazer e à manutenção do senso de dignidade. 

O senso de dignidade está diretamente relacionado com o ideal da perfeição da ética 

utilitarista, no sentido de que é através dele que experimentamos e preferimos os prazeres 

propriamente humanos. É em razão desse senso que, apesar dos esforços que precisamos 

empreender para experimentarmos o amor individualmente e socialmente, continuamos a 

perseguir o ideal da moralidade que é a maximização da felicidade de todos de acordo com o 

preceito de ouro de Jesus de Nazaré. Sobre a decisão de Mill em evidenciar o preceito de Jesus, 

West afirma que:  
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“Mill admirava o ensino de Jesus de que se deve amar o próximo como a si 

mesmo.” (WEST, 2007, p. 61)14 

 

Os opositores do utilitarismo sustentam que sob más influências, muitos dos que 

experimentam os prazeres superiores preferem esporadicamente sentirem-se apenas satisfeitos 

e não plenamente felizes. Essas circunstâncias são compatíveis com o reconhecimento da 

superioridade intrínseca dos prazeres elevados, pois nas situações em que se prefere a satisfação 

ao invés da felicidade, o que está em jogo não é a existência e a preferência em relação aos 

prazeres de qualidade superior, e sim a fraqueza de caráter dos indivíduos e os maus arranjos 

institucionais de uma sociedade. 

O filósofo exemplifica o seu ponto de vista assinalando que na maioria dos jovens, a 

capacidade para os nobres sentimentos morre rapidamente quando a vida lhes reserva 

ocupações num meio social adverso à manutenção do exercício das capacidades superiores. 

Isso ocorre, pois os homens perdem os seus anseios superiores à medida em que os seus gostos 

mais nobres definham por falta de tempo ou oportunidade para se dedicarem a eles. Essas 

situações que dificultam a experiência da felicidade se dão muitas vezes por causa de maus 

arranjos sociais que findam por impelir os indivíduos na direção de circunstâncias que mais 

embrutecem do que enobrecem o caráter.   

O que queremos destacar com os argumentos dos parágrafos anteriores é que a 

constatação de que existem dificuldades no caminho para a obtenção da experiência com os 

prazeres de qualidade superior é diferente da afirmação de que esses prazeres não existem ou 

que eles não são preferíveis aos demais prazeres. 

Conforme afirmamos anteriormente, os juízes competentes comprovam a existência dos 

prazeres superiores e o maior valor deles. Esses indivíduos levam uma vida que se aproxima do 

ideal da moralidade utilitarista, pois eles amam a liberdade e a independência pessoal. É 

importante destacar que a palavra amor não é posta no texto de forma aleatória. O filósofo 

sempre se refere ao amor como uma experiência relacionada às experiências humanas mais 

aprazíveis, tais como a liberdade e o senso de dignidade, pois como estamos destacando neste 

trabalho, para Mill o sentimento de amor a si mesmo e ao próximo é a perfeição ideal da 

moralidade e uma das principais sanções da ética da utilidade. 
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Ainda sobre o caráter dos indivíduos que possuem suas faculdades superiores ativas, 

Mill afirma que embora seja possível duvidar que um caráter nobre seja sempre mais feliz 

devido à sua nobreza, não pode haver dúvida de que ele torna as outras pessoas mais felizes e 

que a sociedade se beneficia com isso. Por essas razões, é que o utilitarismo só pode atingir o 

seu fim através de uma cultura geral da elevação do caráter. Reforçamos que é este 

desenvolvimento das naturezas humanas que possibilita a efetivação da felicidade e do 

sentimento de simpatia. Nesse sentido, Skorupski esclarece: 

“Apenas pela livre auto cultura, sujeita às regras exigidas pelos interesses de 
todos, é que o autodesenvolvimento mais completo é alcançado. E o elo 

crucial que então liga o autodesenvolvimento à felicidade é o seguinte: apenas 

o máximo autodesenvolvimento do potencial de alguém dá acesso às mais 

altas formas de felicidade humana.” (SKORUPSKI, 2006, p.65) 

É importante notar que, a despeito do maior valor dos prazeres superiores, os prazeres 

inferiores não são considerados maus na teoria de Mill; eles apenas não são suficientes para o 

ser humano se autodesenvolver e com isso atingir a plena felicidade.  

Agora queremos destacar mais uma vez o episódio descrito por Mill em sua 

Autobiografia, acontecimento que o filósofo denomina de uma crise na sua história mental. O 

autor narra que atravessou uma fase obscura e que naquele período todos os seus ideais e 

crenças haviam perdido o sentido. Viver não tinha mais significado para Mill. Em meio às 

dificuldades que atravessou, não buscou alívio em falar com outras pessoas sobre o que sentia, 

pois não possuía amor suficiente por quem quer que fosse. Nesse sentido aduz: 

“Se eu amasse alguém o bastante para achar necessário confidenciar-lhes 

minhas aflições, não haveria chegado a situação que estava.” (MILL,2007, p. 

125) 

Mais uma vez resta evidenciado o papel preponderante que o autor confere ao amor. 

Mill sabia que a ausência da consciência amorosa era um dos motivos do intenso abatimento 

que experimentava. A falta de amor lhe retirava a possibilidade de sentir os prazeres superiores, 

ou seja, lhe privava da experiência da felicidade. A citação também destaca a escassez de 

simpatia pela parte de Mill em relação aos demais indivíduos. Nesse contexto, o filósofo afirma 

que naquele período sombrio, a ideia de que a simpatia para com as demais pessoas era uma 

fonte segura de felicidade parecia razoável. Todavia, sua concordância racional em relação a 

esse preceito não o fazia experimentar a verdade por ele apontada.  

A superação da crise mental de Mill, conforme esclarecemos anteriormente, aconteceu 

quando ele se deu conta de que os prazeres de qualidade superior eram acessíveis para ele e 
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para as demais criaturas humanas. O autor relata em sua Autobiografia que precisava de algo 

que fizesse-o sentir que havia uma felicidade real e permanente na contemplação serena e que 

os poemas de Wordsworth lhe ensinaram a experimentar esse tipo de contemplação. Esse 

processo de aprendizagem através das poesias ensinou Mill a sentir a contemplação sentimental 

que buscava sem que ele se afastasse dos sentimentos e do destino comum do gênero humano. 

Esse processo favoreceu o crescimento do interesse do filósofo pela humanidade. Nesse sentido, 

Skorupski esclarece que: 

“O que é verdade é que a natureza de Mill precisava de um ideal maior, alguma 
coisa maior e mais bonita do que percebemos na prosa da vida humana.” 

(SKORUPSKI, 2006, p.14) 15 

Os esclarecimentos que colacionamos, inclusive a citação acima, objetivam 

contextualizar a relação entre o amor e os prazeres de qualidade superior dentro da história de 

vida e da teoria de John Stuart Mill.  

A biografia de Mill, bem como o seu método empírico, impedem-no de afirmar que a 

felicidade humana é um bem insuscetível a interferências. Ele admite que os seres humanos 

mais cultivados são sujeitos mais sensíveis às imperfeições do mundo e que essa maior 

sensibilidade faz com que eles, ao entrarem em contato com o mundo imperfeito dos negócios 

humanos, estejam mais propensos à sensação de imperfeição na felicidade. Essas circunstâncias 

corroboram os preceitos e ideais da ética utilitarista e não o contrário. Afinal, são esses sujeitos 

que movidos por seus sentimentos irão efetivamente agir em prol da construção de uma 

sociedade mais feliz para todos, pois entendem que só assim eles próprios poderão ser 

plenamente felizes.  

Reforçamos que as ações que podem viabilizar a felicidade geral são de 

responsabilidade dos próprios indivíduos e também dos órgãos e instituições sociais. A esse 

respeito Crisp esclarece: 

“A ideia no coração do utilitarismo é que as ações e as instituições devem 

aumentar a quantidade total de felicidade no mundo.” (CRISP, 2008, p. 7) 16 

 

Nesse contexto, é importante relembrar que a Etologia possui finalidades práticas e uma 

delas é justamente fornecer à humanidade e aos governos as informações necessárias para que 
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os caracteres humanos sejam formados da melhor maneira através de instituições que 

potencializam esse desenvolvimento. O desenvolvimento da natureza humana se dá 

necessariamente pela experiência com os prazeres de qualidade superior e através da 

consciência do princípio da utilidade que é uma consciência de amor a si mesmo e ao próximo. 

1.3 - SOBRE A IMPARCIALIDADE E A RENÚNCIA DA FELICIDADE 

Mais uma vez é preciso reforçar a ideia de que o princípio da utilidade recomenda que 

para a felicidade geral ser alcançada, é imprescindível que o agente da ação seja imparcial no 

momento de avaliar os interesses envolvidos numa determinada circunstância. Dessa forma, 

para que o amor – na seara da moralidade – seja realmente coadunado com as recomendações 

do utilitarismo, ele deve ser imparcial.  

O elemento que soluciona as dificuldades que a questão da imparcialidade pode trazer 

é o papel que o sentimento de simpatia desempenha na teoria de Mill, pois é através da simpatia 

que o agente encara os seus semelhantes como criaturas que também estão no mesmo caminho 

rumo à felicidade; além disso, encara a felicidade deles como parte da sua própria. É nesse 

contexto que a imparcialidade adquire solo para se desenvolver. Mill esclarece que: 

“No estado comparativamente primitivo do desenvolvimento humano em que 

agora vivemos, as pessoas não conseguem sentir essa total simpatia por todos 

os outros (...), mas já acontece que uma pessoa cujo sentimento social esteja 
pelo menos um pouco desenvolvido não consiga pensar no resto dos seus 

semelhantes como rivais que lutam consigo pelos meios da felicidade, como 

rivais cuja derrota tenha de desejar de modo a poder alcançar o seu objetivo” 
(MILL, 2000, p. 37) 

A citação informa que o sentimento de simpatia não é espontâneo em todos os 

indivíduos, pois ele, como qualquer outro sentimento moral, necessita de cultivo. Por essa 

razão, algumas pessoas ainda sentem resistência na aplicação e aceitação do princípio de 

utilidade. De qualquer modo, Mill acredita que o transcurso do tempo permitirá que a simpatia 

e o princípio da utilidade sejam incrementados cada vez mais, tanto individualmente, quanto 

socialmente.  

A imparcialidade que o autor considera como elemento constituinte da prática do amor 

dentro da seara da moralidade utilitarista, é uma forma de interpretar e sentir situações levando 

em consideração que a verdadeira felicidade envolve a consideração pelos prazeres de todos. A 

imparcialidade está ligada à própria consciência do princípio da utilidade e essa consciência é 

ser feliz com a felicidade dos outros. Enquanto esse ideal não é atendido, cabe aos homens irem 

desenvolvendo suas naturezas e contribuindo para uma sociedade melhor. 
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Diante das elucidações utilitaristas de que o ideal da moralidade é a felicidade de todos 

e que para isso a ética recomenda que o agente da ação seja imparcial nas suas considerações, 

pode surgir a dúvida sobre a questão da renúncia pessoal da felicidade em nome da felicidade 

de outros. Afinal, a ética da utilidade recomenda esse tipo de renúncia? A resposta é a seguinte: 

os homens são capazes de sacrificarem a sua felicidade quando pensam que essa renúncia 

produzirá mais felicidade para outros. Nesse sentido, Mill afirma que: 

“Honra aos que podem negar a si mesmos o gozo pessoal da vida, quando por 

tal renúncia contribuem dignamente para aumentar o montante de felicidade 

no mundo! Mas quem realiza esse sacrifício ou professa realiza-lo  para 

qualquer outro propósito não merece mais admiração do que o asceta em cima 
da sua coluna. Ele pode ser uma prova inspiradora daquilo que os homens 

podem fazer, mas, seguramente, não um exemplo daquilo que devem fazer. 

Embora só num estado muito imperfeito das estruturas do mundo qualquer um 
possa servir melhor à felicidade dos outros através do sacrifício absoluto da 

sua própria felicidade, ainda assim, enquanto o mundo estiver neste estado 

imperfeito, admito inteiramente que a prontidão para fazer um tal sacrifício é 

a virtude mais elevada que se pode encontrar no homem.” (MILL, 2000, p. 
201) 

A citação esclarece que apenas num estado imperfeito dos negócios humanos é que se 

pode considerar a renúncia da felicidade pessoal como meio para obtenção de felicidade para 

outros. A moralidade utilitarista reconhece nos seres humanos a capacidade de sacrificarem o 

seu próprio bem pelo bem de outros; ela só não admite que o próprio sacrifício seja um bem. O 

sacrifício que não soma nem tende a acrescentar ao total de felicidade é um desperdício.  

Nesse diapasão, o autor admite que os negócios da humanidade ainda são intensamente 

influenciados pela imperfeição e por isso afirma que a capacidade consciente de viver sem 

felicidade é a melhor maneira de obtê-la. Embora a afirmação pareça paradoxal, o que realmente 

ela quer dizer é que, através dessa consciência, o indivíduo se coloca acima dos acasos da vida 

e dessa forma, mesmo que o destino se apresente infeliz, não terá poder para subjugar a 

consciência que está sendo desenvolvida de acordo com o princípio da utilidade. Essa 

consciência ativa é responsável pela experiência de felicidade mesmo em meio as adversidades. 

Segundo Mill, esse sentimento libera o sujeito do excesso de ansiedade em relação aos males 

da vida e lhe possibilita o cultivo das fontes de felicidade que lhe são possíveis, o que gera 

felicidade.  

A teoria de Mill descreve um indivíduo auto interessado, que se move em busca da 

própria felicidade, todavia, ao mesmo tempo em que isso ocorre, o sujeito não é determinado 

somente por esse auto interesse. De acordo com as verificações contidas neste trabalho, na 
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medida em que os arranjos sociais progridem, na medida em que as faculdades mais elevadas 

são ativadas, os sujeitos percebem que a obtenção de felicidade ocorre quando se obtém 

variadas fontes de prazeres. Nesse sentido, o filósofo esclarece que após a superação da sua 

crise mental, percebeu crescer em si a convicção de que a felicidade é o critério de todas as 

regras de conduta e o fim que se persegue na vida, todavia:  

 

“(...) eu agora pensava que este fim só pode ser alcançado não fazendo dele o 

objetivo imediato. Só são felizes os que têm a mente fixada em um objeto que 

não seja a própria felicidade: na felicidade de outros, na melhora da 
humanidade, ou, inclusive, em alguma arte ou projeto que não se busque como 

um meio, mas como uma meta em si mesma ideal. As satisfações da vida são 

suficientes para fazer dela algo prazeroso quando tomadas em passagem, sem 
fazer delas o objetivo principal.” (MILL, 2000, p. 131) 

 

Mais uma vez percebemos a profundidade e peculiaridade do que é a felicidade para 

Mill. A vida feliz nada tem a ver com uma existência voltada para atender desejos por prazeres 

puramente egoístas. A vida feliz requer um processo de cultivo interior que vai formando nos 

agentes uma postura bastante ativa em relação às suas faculdades perceptivas, intelectuais, 

decisórias e sentimentais. Uma vida feliz também não se traduz numa experiência marcada por 

arroubos. Segundo o filósofo: 

 

“A felicidade de que falavam não significava uma vida de arroubo, mas 
momentos de êxtase numa existência constituída de poucas dores transitórias, 

muitos e variados prazeres, com um claro predomínio do ativo sobre o 

passivo” (MILL, 2000, p. 196) 

 

Quando Mill indica que para se obter uma vida feliz é necessário que se desenvolva o 

predomínio do ativo sobre o passivo, o filósofo está a aconselhar mais uma vez que os sujeitos 

se auto cultivem. Esse cultivo diz respeito ao aprimoramento dos sentimentos e também das 

capacidades intelectuais. É por isso que o autor se refere ao espírito cultivado como um dos 

meios pelos quais podemos ser felizes. O termo espírito cultivado se refere às capacidades de 

quaisquer indivíduos que estão direcionadas ao prazer que o conhecimento proporciona e que 

por isso encontram ferramentas que despertam o seu interesse em quase tudo na vida: nos 
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componentes da natureza, nas obras de arte, nos incidentes da história, nos caminhos da 

humanidade, no desenvolvimento de outros indivíduos e em suas perspectivas para o futuro.  

Destacamos mais uma vez que a recomendação de Mill em relação ao cultivo das 

faculdades mentais, não tem por objetivo subjugar as experiências corpóreas. O indivíduo que 

possui o hábito do cultivo mental, tem muito mais chances de usar o seu corpo e as relações 

que com ele são travadas de uma forma a otimizar felicidade de acordo com o princípio da 

utilidade. Nesse sentido, o filósofo assevera que: 

 

“Num mundo em que há tantas coisas interessantes, tantas coisas agradáveis, 

e tanto para se corrigir e melhorar, cada um que possuir essa quantidade 

moderada de requisitos morais e intelectuais será capaz de levar uma 
existência invejável, por assim dizer; e, a menos que tal pessoa seja negada 

por meio de más leis ou pela sujeição à vontade de outros, a liberdade para 

usar as fontes da felicidade a seu alcance, não deixará de encontrar essa 

existência invejável (...)” (MILL, 2000, p. 202) 

 

Depreende-se dos esclarecimentos acima que Mill verdadeiramente se esforça para 

demonstrar que a felicidade recomendada pelo utilitarismo é uma experiência possível de ser 

vivida, na medida em que os sujeitos e a sociedade se dispõem a serem felizes e não apenas 

satisfeitos. Na próxima seção deste trabalho, discorreremos mais detalhadamente sobre a 

questão da possibilidade dos seres humanos realmente experimentarem a felicidade. 

Por todo o exposto nesta seção, concluímos que a compreensão do que são os prazeres 

superiores é uma parte indispensável para a concepção acertada sobre o que é a felicidade e o 

amor na teoria de Mill, pois a simpatia (amor) é um prazer do tipo superior. A experiência 

desses prazeres é o que efetivamente move os sujeitos rumo à realização do seu auto 

desenvolvimento e desenvolvimento social de acordo com os preceitos do princípio da 

utilidade. 

1.4–SOBRE A POSSIBILIDADE DE FELICIDADE 

Uma outra acusação que a teoria da utilidade sofre e que Mill enfrenta no Utilitarismo 

é a de que a felicidade não pode ser o propósito racional da vida humana, pois é inalcançável. 

Os que lançam essas acusações afirmam que o homem pode viver sem felicidade; que todos os 

seres humanos nobres levaram as suas vidas sem serem felizes e que eles não teriam se tornado 
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nobres sem o aprendizado desse tipo de renúncia. Os acusadores afirmam também que essa 

abdicação é o começo e condição necessária de toda a virtude.  

Diante desses argumentos, Mill assevera que se a felicidade fosse de fato inalcançável, 

essa constatação atingiria o âmago da questão da ética da utilidade, pois, se os seres humanos 

não pudessem ser felizes, alcançar a felicidade não poderia ser o fim da moralidade. Todavia, 

para o utilitarismo, a felicidade pode ser alcançada e como estamos vendo, Mill demonstra 

como o tipo de felicidade que recomenda pode ser experimentada.  

Nesse contexto, é importante destacar que a ética da utilidade também se importa com 

a prevenção e/ou com a mitigação da infelicidade. Por isso, se uma vida feliz fosse impossível, 

ainda assim haveria espaço e a mais imperiosa necessidade de se aplicar os preceitos da 

utilidade a fim de se abrandar a infelicidade humana. 

A moralidade utilitarista busca impedir que os indivíduos experimentem as grandes 

fontes de sofrimento físico e mental que afligem a humanidade, calamidades tais como: a 

miséria, a doença, a crueldade, a baixeza ou a perda prematura dos objetos de afeição. As 

grandes fontes do sofrimento humano são reprimíveis num grau elevado, e algumas quase que 

inteiramente pelo esforço dos indivíduos. Por isso, o desenvolvimento das naturezas humanas 

é um elemento indispensável na teoria e prática utilitarista, pois os sujeitos que se desenvolvem, 

são os que contribuem efetivamente para a mitigação da dor e demonstram que o ideal da 

moralidade da utilidade é possível de ser alcançado.  

Seguindo a argumentação sobre a possibilidade dos homens serem felizes, Mill aduz 

que se por felicidade se entende uma contínua excitação fortemente aprazível, é evidente que 

ela é impossível. Um estado de prazer arrebatado dura apenas alguns momentos. Por isso, o 

filósofo ensina que dois importantes elementos que constituem a vida feliz indicada pela sua 

ética são a tranquilidade e a excitação, pois com muita tranquilidade os indivíduos descobrem 

que podem viver felizes. Do mesmo modo, com muita excitação, tantos outros indivíduos 

podem se reconciliar com uma quantidade considerável de dor. Por esses motivos é que a 

felicidade apontada pelo autor é possível; a felicidade indicada por Mill mescla variados 

sentimentos, não recomendando apenas excitação ou tranquilidade, o que poderia dificultar a 

fruição da felicidade pelos sujeitos.  

Outro esclarecimento que Mill tece sobre a possibilidade de se alcançar a felicidade é o 

seguinte: os indivíduos que cultivam objetos de afeição pessoal, notadamente o sentimento de 
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solidariedade para com os interesses coletivos da humanidade, conseguem preservar 

constantemente em suas vidas a vontade por viver e por ser feliz. Os que, contrariamente, não 

cultivam afetos públicos ou privados, possuem maior probabilidade de sentirem dor e por isso 

considerarem que a felicidade não é possível de ser alcançada.  

É interessante notar que na seara da fuga da dor, o amor também é um elemento 

preponderante na teoria de Mill. O autor aduz, como vimos no parágrafo anterior, que quando 

se mantém um interesse genuíno pelo sentimento de solidariedade, que é o interesse genuíno 

pela prática da simpatia, os indivíduos podem se imunizar contra a dor. O filósofo afirma: 

 

“Aos que não possuem afetos públicos, nem privados, as comoções da vida 

são muito restritas, e de qualquer modo perdem valor conforme se aproxima 
o tempo em que todos os interesses egoístas necessariamente desaparecerão 

com a morte. Por outro lado, os que deixam atrás de si objetos de afeto pessoal 

e sobretudo, os que também cultivam a solidariedade com os interesses 
coletivos da humanidade, conservam, na beira da morte, um interesse pela 

vida tão intenso como o que mantinham no vigor da juventude e da saúde. 

Depois do egoísmo, a principal causa que torna a vida insatisfatória é a falta 
de cultivo intelectual.” (MILL, 2000, p. 197) 

 

Assim sendo, concluímos que para Mill o amor na seara da moralidade – que é o mesmo 

que sentimento de simpatia - tem o poder de reduzir ou até mesmo exterminar a infelicidade 

humana, pois ele elimina uma das principais causas da infelicidade que é o egoísmo. Quando 

os sujeitos passam a cultivar a simpatia neles mesmos, conscientes que dela decorrerá 

felicidade, as dores vão sendo substituídas pelo prazer de ser simpático. E esse cultivo também 

possibilitará ações de cooperação entre os sujeitos a fim de que as grandes mazelas da 

humanidade possam ser dirimidas.  

1.5 – SOBRE AS MOTIVAÇÕES DO AGENTE 

 

Diante das recomendações da moralidade utilitarista, pode surgir a dúvida sobre qual é 

o elemento que de fato motiva os indivíduos a agirem de acordo com os ditames do princípio 

da utilidade. No Utilitarismo, Mill lida com esse problema e traça seus argumentos de acordo 

com a sua concepção de sanção moral. Uma sanção moral é o que motiva ou obriga os 

indivíduos a agirem moralmente. Para o filósofo, a sanção é, ou uma fonte de prazer, ou uma 

fonte de dor, que impulsiona os indivíduos a agirem de determinado modo.  
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Reiteramos que o método investigativo de Mill sobre a natureza humana guia todo o 

sistema moral por ele erigido, inclusive no concernente às questões relacionas as motivações 

dos agentes. Por isso, na teoria analisada, as sanções são sentimentos de prazer ou dor. Nesse 

sentido, Crisp esclarece que: 

 

“‘Sanção’ era um termo técnico na ética do século XVIII e do século XIX, 

definida por Bentham como fonte dos prazeres e dores que motivam as 

pessoas a agir. Se eu não comer, vou sofrer a dor da fome, cuja fonte está na 
sanção física. O que, para Mill, eram as sanções morais? Ele as divide em duas 

classes: externa e interna. As sanções externas não são literalmente externas 

ao indivíduo, pois incluem a esperança do favor dos outros, medo de sua raiva 
e simpatia por eles. Mas elas dependem dos outros diretamente de uma 

maneira que a sanção interna não. A sanção interna é a própria consciência do 

indivíduo, ou o seu senso de dever.” (CRISP, 2008, p. 91) 17 

 

A citação informa que a sanção externa se relaciona com causas externas à consciência 

do agente, pois dizem respeito à relação do indivíduo com o meio que o rodeia e se caracterizam 

pelo medo da reprovação e pelo desejo por afeição. As sanções externas são imprescindíveis 

para gerar associações capazes de levar o agente à internalizar um determinado dever. Já a 

sanção interna, traduz-se na própria consciência do indivíduo ou no seu sentido íntimo de dever 

moral. A sanção interna surge como resultado da educação, porém, acaba adquirindo 

autonomia. Essa independência garante a existência no indivíduo de uma motivação moral 

autônoma da influência direta dos outros.   

É possível perceber que, embora as sanções ocorram dentro da esfera psicológica 

individual do agente, elas sempre se pautam nas relações do indivíduo com os outros indivíduos 

e com a sociedade. Até mesmo a sanção interna só se consolida em razão das interações do 

agente com o ambiente moral com o qual se relaciona e isso se deve a força e ao papel que o 

sentimento de simpatia possui na teoria de Mill. Como já vimos anteriormente, a simpatia é 

uma das principais sanções do princípio da utilidade. 

Mais uma vez nos deparamos com o maior mandamento da ética da utilidade que é amar 

ao próximo como a si mesmo. É somente na medida em que temos a capacidade natural de 

identificarmos a nossa própria felicidade com a felicidade dos outros, que a ética da utilidade é 

possível de ser experimentada. É através dessa nossa disposição de vermos nos interesses dos 

                                                             
17 Tradução nossa. 



63 
 

outros o nosso próprio interesse, que surge o nosso senso de obrigação moral. Segundo Crisp, 

para Mill a simpatia é o elemento que conduz os indivíduos a se unirem e a ajustarem os seus 

interesses, vejamos: 

 

“(...) a educação da simpatia natural que os seres humanos têm um para o outro 

pode permitir que esse sentimento de obrigatoriedade funde uma moralidade 
utilitária prática. Ele sugere que tal forma de motivação moral pode, por si só, 

ser um componente vital da própria felicidade humana, distanciando-se assim 

da visão de Bentham de que o interesse próprio quase sempre predominará 
sobre a preocupação social. “(CRISP, 2008, p. 12) 18 

 

Podemos pensar que esse tipo de motivação é frágil e que referida fragilidade pode 

colocar a teoria de Mill em maus lençóis. Todavia, esse sentimento de simpatia possui uma base 

natural e por isso não pode ser negado. O homem naturalmente deseja se unir aos seus 

semelhantes e para que essa união se perfaça é necessário que a igual consideração dos 

interesses dos sujeitos ocorra. 

Dessa forma, a recomendação utilitarista sobre a imparcialidade no momento de 

considerar os interesses envolvidos numa situação moral específica, ganha destaque 

novamente. É essa imparcialidade, fundada no sentimento de simpatia, que efetivamente leva 

os indivíduos a ajustarem os seus interesses particulares com os interesses coletivos. Sobre essa 

questão, Crisp explica que: 

 

“A implicação de seu argumento é que, à medida que as pessoas são educadas 

para tornarem-se cada vez mais imparciais, verão que suas vidas estão ficando 
melhores e melhores para elas.” “(CRISP, 2008, p.92)  

 

Assim sendo, resta esclarecido que o que efetivamente motiva os indivíduos a agirem 

de acordo com o princípio da utilidade é a disposição natural que possuem de conviverem uns 

com os outros e de serem felizes em conjunto. Essas duas forças, quais sejam, o desejo de viver 

em união com os outros sujeitos e o desejo de ser feliz, são os motores da simpatia. Nesse 

contexto, repetimos que a simpatia é uma causa de motivação dos agentes e também uma das 

principais sanções da moralidade utilitarista, pois ela é um prazer de qualidade superior.  

                                                             
18 Tradução nossa. 
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1.6 – AVALIAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DAS AÇÕES. 

 A teoria da moralidade de Mill é considerada uma teoria moral consequencialista, pois 

o critério avaliativo da moral incide sobre as consequências das ações. Nesse sentido, West 

esclarece: 

 

“A este respeito, os moralistas utilitaristas com os quais Mill se identifica 

possuem uma posição contrária à moralidade popular, no tempo de Mill e hoje. 

Geralmente, pensa-se que o motivo da ação faz parte do que faz dela certa ou 
errada. Essa é uma das diferenças entre a ‘ética da virtude’ e o utilitarismo. A 

ética da virtude define as ações como corretas ou erradas se elas expressam 

motivos adequados ou impróprios. Mill tenta definir uma ação como correta 

ou errada de acordo com suas consequências, tornando o motivo da ação 
relevante apenas para a avaliação do agente. Os utilitaristas consideram que 

alguns motivos que tendem a ter boas consequências são bons, e aqueles que 

tendem a ter consequências ruins são ruins” (WEST, 2007, p. 59)19 

 

A citação elucida bem toda a problemática acerca do critério avaliativo da moralidade 

de John Stuart Mill: o que é considerado certo ou errado são as consequências das ações. Os 

motivos são apreciados como bons ou maus conforme influenciem para que as consequências 

das ações sejam boas ou más. 

O ponto a ser considerado com atenção é o seguinte: o fato do critério da moral incidir 

sobre as consequências das ações, não quer dizer que a moralidade utilitarista subjuga a 

importância do cultivo interior dos agentes morais. Conferimos inúmeras vezes durante este 

trabalho a grande importância que Mill atribui ao desenvolvimento da natureza humana. Os 

sujeitos desenvolvidos, que agem de acordo com os preceitos do princípio da utilidade, 

provavelmente possuem bons motivos no momento em que empreendem suas ações e isso é 

considerado importante na teoria de Mill, afinal, é razão de otimização de felicidade. Todavia, 

no momento de estabelecer o critério final avaliativo sobre a retidão das ações, nada é mais 

lógico do que fazer incidir o critério sobre as consequências das ações, já que o sistema teórico 

do autor é um sistema empirista, sistema que se volta para os fenômenos revelado  pela 

experiência.  

O cultivo interior, o desenvolvimento de um bom caráter e possuir bons motivos são 

elementos indispensáveis para o surgimento da felicidade e por isso são valiosos na teoria 

utilitarista. Como já afirmamos anteriormente, o desenvolvimento das naturezas humanas 

                                                             
19 Tradução nossa 
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individuais, bem como o aprimoramento das instituições sociais, são elementos indispensáveis 

na teoria moral de Mill. As considerações do filósofo que incentivam o desenvolvimento 

humano, em nada são incompatíveis com o fato do critério avaliativo da moral utilitarista ser o 

resultado das ações. Afinal, o cultivo interno otimiza felicidade na medida em que facilita a 

prática de ações que são corretas, de acordo com o critério avaliativo da moral da utilidade.  

Concluímos esta seção do trabalho com a relação entre o amor e as motivações do agente 

no seguinte sentido: quando os indivíduos agem devidamente motivados pelo amor a si mesmo 

e ao próximo, eles atendem ao critério avaliativo da moralidade utilitarista, pois criam mais 

felicidade para todos através da experimentação do prazer de qualidade superior da simpatia.  

1.7 – JUSTIÇA 

Nesta seção analisaremos o pensamento de Mill sobre a justiça. Para o autor, as regras 

de justiça fazem parte da seara da moralidade. Todavia, elas tutelam interesses diferenciados, 

considerados pelo filósofo como os mais importantes para a manutenção da existência da 

espécie humana, que são os interesses relacionados à segurança.  

É importante destacar que as diretrizes do método científico que o autor elabora para 

descrever a natureza humana e que ensejam a criação do seu sistema moral, também 

determinam o modo como o filósofo elabora o seu posicionamento sobre as regras de justiça, 

já que elas, como dissemos, encontram-se dentro da seara da moralidade. Isso quer dizer que as 

questões tratadas nesta seção, também serão analisadas pelas luzes do empirismo e do 

hedonismo. Crisp nos relembra: 

 

“Lembre-se de que o objetivo da Mill era desconsiderar qualquer afirmação 

de que a justiça fornece um padrão moral independente da utilidade. Ele tenta 

explicar o nosso sentimento de justiça de uma maneira naturalista, tornando-

o consistente com o utilitarismo.” (CRISP, 2008, p. 167)20 

 

O filósofo no capítulo V do Utilitarismo afirma que as pessoas possuem dificuldades 

em vislumbrar na justiça apenas uma espécie ou variação particular da utilidade geral. Segundo 

o autor: 

 

                                                             
20 Tradução nossa. 
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“Em todas as épocas do pensamento especulativo, a ideia de justiça 

representou um dos maiores obstáculos à recepção da doutrina segundo a qual 

a Utilidade ou Felicidade é o critério do certo e do errado. O poderoso 
sentimento e a percepção aparentemente clara que essa palavra evoca com a 

rapidez e a certeza de um instinto parecem indicar para a maioria dos 

pensadores, uma qualidade inerente às coisas e mostrar que o Justo deve ter 

uma existência na Natureza como algo absoluto, genericamente distinto de 
todas as variações do Conveniente, e teoricamente oposto a ele, embora 

(conforme comumente se reconhece), nunca ao fim e ao cabo, de fato dele se 

separe” (MILL, 2000, p. 241) 

 

A argumentação que se desenrola no capítulo V do Utilitarismo objetiva demonstrar que 

a justiça faz parte da utilidade. Essa argumentação ocorre seguindo quatro passos principais. O 

primeiro é a investigação do termo “injustiça” por meio de uma análise objetiva dos episódios 

nos quais o termo é habitualmente utilizado. O segundo é um exame etimológico do termo 

“justiça”. O terceiro passo investiga as noções de obrigações morais perfeita e imperfeita, para 

que com a distinção entre esses tipos de obrigações, seja possível delimitar qual é o escopo das 

regras de justiça. Por fim, Mill recomenda a compatibilização entre as conclusões alcançadas 

durante as argumentações e os preceitos do princípio da utilidade. 

Nos próximos parágrafos descreveremos os acontecimentos descritos pelo filósofo no 

primeiro passo da argumentação do capítulo V, ou seja, vamos discorrer sobre os nichos de 

aplicação dos termos “injustiça” e “justiça”.  

O autor propõe uma pesquisa sobre a qualidade comum que é atribuída a todos os modos 

de conduta designados como injustos, pois a justiça, como outros conceitos, define-se melhor 

pelo contraste com o seu oposto. Mill inicia, então, a análise dos vários modos de ação que 

segundo a opinião geral são considerados injustos. Nesse contexto, discorre sobre a injustiça 

legal e afirma que ela ocorre quando alguém é privado de sua liberdade pessoal, de sua 

propriedade ou de qualquer outra coisa que lhe pertença por lei. Em outras palavras, ocorre 

injustiça legal quando o indivíduo é privado dos seus direitos legais.  

Ao trazer a questão das leis à tona, Mill reconhece que existem casos nos quais uma lei 

pode ser injusta. Referidos episódios revelam a problemática em torno da legitimidade em 

violar este tipo de código. Na situação de uma lei injusta, ao mesmo tempo em que parece ser 

injusto violar o comando legal, também parece justo violar a lei injusta. Nessas situações, o 

autor adverte, embora o sentimento de injustiça oriundo de uma violação legal seja semelhante 
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ao sentimento proporcionado em nós por uma lei injusta, os casos representados são distintos e 

por isso devem ser devidamente classificados.  

Uma violação de lei é injusta, pois viola os direitos de alguém; em contrapartida, uma 

lei injusta em si mesma, possui um caráter diverso, pois apesar de violar um direito, não 

transgride um direito garantido pela própria lei, como é o caso da injustiça legal. Portanto, sua 

transgressão é moral, ou seja, uma lei injusta viola os preceitos da moralidade e não do direito 

legal. 

Mill também se refere à injustiça em casos de reciprocidade, ou seja, considera-se 

injusto que uma pessoa obtenha um bem ou sofra um mal que não merece. Nessa perspectiva, 

ocorre justiça quando alguém que fez o bem, recebe o bem; quando aquele que fez o mal, recebe 

o mesmo mal.  

Outro sinal de injustiça é frustrar promessas; faltar com a palavra dada; frustrar certas 

expectativas que criamos nas pessoas; etc.  

A questão da imparcialidade na seara da justiça também é discutida. Nesse contexto, 

considera-se injusto a predileção ou preferência por uma pessoa em detrimento de outra em 

questões nas quais a predileção ou preferência não são apropriadas, por exemplo: a 

imparcialidade é obrigatória em casos nos quais há litígios nos tribunais. Todavia, em muitos 

outros casos, a parcialidade não é desonesta. Por isso, a imparcialidade não é uma reivindicação 

absoluta, mas sim relativa a ocorrências nas quais ela é útil. Nesse sentido, esclarece o autor: 

 

“(...) admite-se universalmente que ser parcial, ou seja, demonstrar favor ou 

preferência por uma pessoa em prejuízo de outra, em questões a que o favor e 

a preferência não se aplicam com propriedade, é incompatível com a justiça. 

A imparcialidade, no entanto, não parece ser considerada como um dever em 
si mesmo, mas antes como um instrumento para outro dever, pois se admite 

que o favor e a preferência nem sempre são censuráveis e, na verdade, os casos 

em que são condenados constituem mais uma exceção do que a regra. Haveria 
mais predisposição a censurar que aplaudir a pessoa que, em matéria de bons 

préstimos, não desse preferência a sua família ou a seus amigos sobre os 

estranhos, quando pudesse fazê-lo sem violar nenhum outro dever; e ninguém 

pensa que seja injusto procurar um indivíduo em detrimento do outro, para 
fazer um amigo, companheiro ou travar relações. Quando se trata de direito, a 

imparcialidade é claramente obrigatória, mas está então compreendida na 

obrigação mais geral de dar a cada um o que é seu de direito. Um tribunal, por 
exemplo, deve ser imparcial, porque tem por obrigação adjudicar um objeto 

em litígio àquela das duas partes que a ele tenha direito, sem atender a 

nenhuma outra consideração. Há outros casos em que a imparcialidade 
significa não se deixar influenciar senão pelo mérito; é o caso dos que, na 
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qualidade de juízes, preceptores ou pais, atribuem recompensas ou punições. 

E há, ainda, casos em que a imparcialidade significa deixar-se influenciar 

unicamente pela consideração do interesse público, como acontece quando se 
tem de escolher entre candidatos a um emprego na administração pública. Em 

resumo, pode dizer-se que imparcialidade, enquanto obrigação de justiça, 

significa ser influenciado exclusivamente pelas considerações que é suposto 

deverem influenciar o caso particular em questão, bem como resistir à 
solicitação de quaisquer motivos que induzam uma conduta diferente daquela 

que essas considerações ditariam.” (MILL, 2000, p. 247) 

 

Os argumentos utilizados por Mill na citação acima compõem o quadro maior contido 

no capítulo V do Utilitarismo, no qual todos os aspectos relacionados à justiça, inclusive a 

questão da imparcialidade, estão submetidos aos ditames do princípio da utilidade. Conforme 

continuarmos na análise dos argumentos inseridos no referido capítulo, ficará mais claro como 

a utilidade é o critério da moralidade no sistema ético de Mill, inclusive nas questões 

relacionadas à justiça. 

A igualdade é outro tema analisado por Mill nessa seara. O filósofo afirma que a 

igualdade parece ser o fundamento mais precioso da justiça. Todavia, é preciso prestar atenção 

ao tema, pois os entendimentos sobre o conceito de igualdade são vários, por exemplo: alguns 

afirmam que os que trabalham mais ou prestam um trabalho mais valioso devem receber mais 

e que isso é a verdadeira igualdade; outros afirmam que os mais necessitados devem receber 

mais. Neste campo de diferentes entendimentos, Mill admite a dificuldade de chegar a uma 

conclusão unificadora sobre o que é a igualdade e a sua relação com a justiça. Todavia, o autor 

segue fiel às suas raízes utilitaristas e assevera que o que mais importa na questão da igualdade 

é que todos são igualmente importantes quando se trata da maximização da felicidade. 

Após o debate sobre os episódios concretos nos quais habitualmente se confere o caráter 

de injustiça e/ou justiça, o segundo passo argumentativo do capítulo V do Utilitarismo éa 

análise etimológica da palavra justiça. Nesse contexto, o autor afirma que: 

 

“Na maior parte das línguas, se não em todas, a etimologia da palavra 

correspondente a Justo revela claramente o elo que essa ideia guardava, em 
sua origem com as prescrições da lei. Justum é uma forma de jussum, o que 

foi ordenado.” (MILL, 2000, p. 249) 

 

Através da investigação etimológica que realiza, o filósofo conclui que o que está 

presente nas palavras de quase todos os povos é a ideia de conformidade às leis. Os termos 
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‘justiça’ e ‘lei’ estão intensamente vinculados desde os primórdios dos seus usos. Por isso, a 

formulação inicial da ideia de justiça para Mill é a conformidade às leis justas. 

Depois da verificação de que em todos os povos a ideia de justiça está relacionada à 

ideia de conformidade às leis justas, o autor segue para o terceiro passo argumentativo do 

capítulo V que é a análise das obrigações morais perfeitas e das obrigações morais imperfeitas. 

Para que a análise desses tópicos seja clara, vamos colacionar alguns esclarecimentos a respeito 

do conceito de direito na teoria de Mill. 

Ressaltamos mais uma vez que todas as colocações do filósofo sobre moralidade e 

consequentemente sobre justiça são feitas dentro do panorama do empirismo. O autor não se 

vale de conceitos puramente metafísicos, que não possuem lastro no que a experiência humana 

demonstra. Nesse contexto, o conceito de direito também retira seu fundamento dessa 

metodologia.  

Segundo o filósofo, possuir um direito é deter algo cuja posse a sociedade deve defender. 

Na história da humanidade verifica-se que possuir um direito implica possuir algo que a 

sociedade deve defender. Por exemplo: se tenho direito à propriedade, certamente possuo meios 

pelos quais posso reivindicar socialmente que esse direito seja respeitado. É por isso que a 

sociedade cria suas instituições, tais como tribunais e assembleias, para que assim possa atender 

às demandas dos direitos dos seus componentes.  

Nesse contexto, as obrigações morais perfeitas são aquelas que geram um direito 

correspondente numa ou em várias pessoas; em contrapartida, as obrigações morais imperfeitas 

são aquelas que, embora o ato seja obrigatório, o momento para cumpri-las é deixado ao nosso 

arbítrio. Por exemplo: os deveres de beneficência são deveres imperfeitos, pois ninguém tem 

um direito especial nessa seara que possa exigi-lo especificamente de alguém. A diferença entre 

obrigações morais perfeitas e imperfeitas corresponde à distinção entre as obrigações de justiça 

e as demais obrigações da moralidade. Segundo o filósofo: 

 

“Sabe-se que os moralistas dividem os deveres morais em duas classes, 

designadas pelas incorretas expressões de deveres de obrigação perfeita e 
deveres de obrigação imperfeita. Estes últimos nos colocam a obrigação de 

cumprir uma ação, mas nos deixam a liberdade de escolher as ocasiões 

particulares em que nós a cumpriremos – como é o caso da caridade ou 
beneficência, que estamos sem dúvidas obrigados a praticar, mas não em 

relação a uma pessoa determinada, nem num momento específico. Na 

linguagem mais precisa da Filosofia do Direito, os deveres de obrigação 
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perfeita são os que geram , numa ou em várias pessoas, um direito correlativo; 

os deveres de obrigação imperfeita são as obrigações morais que não dão 

origem a dever algum. A meu ver, será possível perceber que essa distinção 
coincide exatamente com a que existe entre a justiça e as outras obrigações 

morais.” (MILL, 2000, p. 254) 

 

Nessa perspectiva, o direito moral abrange as aludidas obrigações morais perfeitas e as 

obrigações morais imperfeitas. O direito moral diz respeito à parte da moralidade que impele 

os indivíduos a empreenderem certos de tipos de ações e a evitarem outras em razão da 

maximização da felicidade de todos.  O direito legal, por sua vez, é a parte do direito moral que 

está relacionada diretamente às obrigações perfeitas ou de justiça, que são regras mais 

rigorosamente obrigatórias, pois coíbem diretamente que os sujeitos prejudiquem uns aos 

outros. 

É importante destacar que todas as obrigações morais geram obrigatoriedade, por isso 

todas elas quando não são devidamente cumpridas ensejam represálias. Contudo, as obrigações 

de justiça possuem um aparato mais específico para garantirem o seu cumprimento. Os 

mecanismos que obrigam as pessoas a cumprirem as obrigações morais perfeitas ou de justiça, 

correspondem às efetivas punições legais dirigidas àqueles que desobedecem aos seus 

preceitos. As demais obrigações morais também ensejam punições, porém, são mais brandas, 

tais como a reprovação social demonstrada pela opinião de outros indivíduos ou até mesmo 

pela censura da própria consciência do agente. Segundo Mill, este é o ponto de distinção entre 

a moralidade e a mera conveniência. A moralidade abarca a noção de dever, ou seja, abrange 

todas as formas que uma pessoa possa de direito ser obrigada a cumprir o seu dever. O dever, 

nessa perspectiva, corresponde a algo que pode ser cobrado de uma pessoa, tal como se exige 

o pagamento de uma dívida.  

Vale salientar que mesmo não sendo possível exigir deveres morais imperfeitos de 

indivíduos em particular, a sociedade, em seu conjunto, pode ser responsabilizada moralmente 

por ações públicas de beneficência e isso está completamente de acordo com o princípio da 

utilidade. Na teoria de Mill, a sociedade como um todo, através de suas instituições, inclusive, 

devem fornecer meios que beneficiem os indivíduos. É por causa dessa obrigação da sociedade 

para com os sujeitos, que os indivíduos podem reclamar perante a sociedade que lhe sejam 

fornecidos meios de maximização de felicidade e não apenas meios que coíbam que males lhe 

sejam feitos.  
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Outro passo argumentativo que o autor utiliza na sua análise sobre a justiça, é a pesquisa 

sobre a origem dos nossos sentimentos de justiça e injustiça. Segundo Mill, essas origens giram 

em torno dos sentimentos de segurança e autoproteção. O filósofo afirma que o nosso interesse 

por segurança é um dos mais essenciais a ser tutelado, pois essa proteção garante a manutenção 

da vida da espécie humana. Mill afirma o seguinte sobre as regras de justiça: “O interesse que 

envolvem é o da segurança, o mais vital de todos os interesses” (MILL, 2000, p. 261). 

O desejo de retribuir com punição um mal causado, que é um impulso por segurança, é 

tão intenso que esse sentimento acaba por assumir um caráter absoluto, gerando necessidades 

cogentes e práticas. A relevância dessas necessidades impulsiona os homens a elaborarem leis 

para a sua tutela e satisfação. Essas leis são as regras de justiça, que devem ser seguidas em 

nossas condutas enquanto agentes morais. O autor esclarece: 

 

“A ideia de justiça supõe duas coisas: uma regra de conduta e um sentimento 

que sancione a regra. Devemos admitir que a primeira é comum a toda a 

humanidade e tende a seu bem. O outro (o sentimento) é o desejo de que 
sofram punição os que transgridam a regra. Isso implica, ainda, a noção de 

uma determinada pessoa que a infração causa sofrimento, e cujos direitos 

(para usar a expressão conveniente ao caso) são violados por ela. E o 

sentimento de justiça parece-me ser o desejo animal de reagir ou retaliar um 
dano ou malefício causado a si mesmo ou àquele com quem simpatiza, desejo 

esse que, pela capacidade que possuem os homens de ampliar sua simpatia e 

pela concepção humana de egoísmo inteligente, estende-se de forma que 
inclui todas as pessoas. É a estes últimos elementos que o sentimento deve o 

seu caráter moral; e é ao primeiro que deve o poder emocional que lhe é 

peculiar e a força com a qual se impõe a nós. (MILL, 2000, p. 259) 

Depreende-se da citação que a ideia de justiça se alicerça em regras de conduta que 

existem para serem seguidas em função da proteção dos nossos direitos. Referidas regras 

surgem por processos emocionais e também racionais. O uso da razão nesses processos é o que 

possibilita a afirmação de que as regras de justiça acabam sendo comuns a toda humanidade. 

Todos os humanos desejam e precisam se beneficiar do poder e alcance de tais regras. 

Na citação supra, Mill também se refere ao desejo de que sofram punições aqueles que 

infringem as regras de justiça. Assim sendo, juntamente com a ideia de conformidade às leis, a 

justiça para Mill também traz em seu bojo sentimentos peculiares, que são: o desejo humano de 

punir o causador de um dano, bem como a crença de que há um ou mais sujeitos determinados 

a quem o dano foi causado. Nesse sentido, esclarece o autor: 
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“(...) o sentimento de justiça compreende dois elementos essenciais: o desejo 

de punir a pessoa que cause o dano, e o conhecimento ou a crença de que há 

um mais indivíduos determinados a quem o dano foi causado. Ora, parece-me 
evidente que o desejo de punir uma pessoa que causou dano a certos 

indivíduos nasce espontaneamente de dois sentimentos, ambos naturais no 

mais alto grau, e que são ou parecem ser instintos: o impulso de auto defesa e 

o sentimento de simpatia.” (MILL, 2000, p. 256) 

 

Os sentimentos supramencionados não possuem valor moral quando analisados 

isoladamente. É o uso das faculdades superiores humanas que confere mais abrangência a esses 

sentimentos instintivos, tornando-os morais. Assim sendo, os impulsos irrefletidos de 

autodefesa são confrontados com a capacidade de raciocínio e reflexão; capacidade que levará 

os impulsos em direção aos ditames do princípio da utilidade. Conforme estamos conferindo 

neste trabalho, a simpatia (quando devidamente desenvolvida nos sujeitos morais) é uma das 

mais poderosas sanções do princípio da utilidade, então, para que esses sentimentos instintivos 

se tornem morais, eles precisam passar pelo crivo da simpatia. Assim, desde já, começamos a 

vislumbrar a ligação existente entre a justiça e o amor em Mill. 21 

O processo dinâmico que ocorre nos indivíduos, qual seja, o de refletir racionalmente 

sobre os sentimentos tornando-os subordinados ao princípio da utilidade é o que permite a 

efetivação da moralidade como um todo e também das regras de justiça. Skorupski assevera o 

seguinte sobre referido processo: 

 

“Todo o valor humano é baseado nesta imanente racionalidade dos 

sentimentos e não pode ser fundado de nenhuma outra maneira. Educar os 
sentimentos consiste em desenvolvê-los de acordo com sua espontaneidade. 

O processo é inerentemente dialógico e exploratório.” (SKORUPSKI, 2006, 

p.31) 

 

A citação revela mais uma vez que a ideia de desenvolvimento humano é um elemento 

indispensável na teoria da utilidade de Mill, inclusive nos assuntos relacionados à justiça. Como 

já ressaltamos anteriormente, a justiça é um tipo de obrigação moral, então, se para a efetivação 

do padrão moral utilitarista é necessário o desenvolvimento da natureza humana e das 

                                                             
21 Na citação observamos que Mill se refere à simpatia também como um instinto e isso se alinha com os 
esclarecimentos colacionados anteriormente neste trabalho, notadamente no capitulo I. Anteriormente 
esclarecemos que a simpatia é uma disposição natural que os homens possuem, mas que necessita de 
desenvolvimento para tornar-se o amor moral ideal apontado por Mill. 
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instituições sociais, do mesmo modo, esses aprimoramentos são indispensáveis para que as 

regras de justiça se efetivem. 

As explicações acima colacionadas do professor Skorupski nos ajudam a perceber como 

a educação dos sentimentos, processo que faz parte do desenvolvimento da natureza humana, 

deve ocorrer. Quando a educação se volta para os sentimentos, ela consiste em desenvolvê-los 

de acordo com a sua espontaneidade, ou seja, a razão lançará a sua luz aos sentimentos e 

apontará o caminho rumo à utilidade. 

O referido processo de educação sentimental possibilita o aprimoramento do sentimento 

natural de simpatia, permitindo que os sujeitos percebam que entre eles mesmos e a sociedade, 

há uma comunhão de interesses. Repetimos que é o desenvolvimento desse sentimento de 

simpatia que permite que amemos ao próximo como a nós mesmos, conforme a perfeição ideal 

da moralidade utilitarista elaborada por John Stuart Mill. Nesse sentido, o autor aduz: 

 

“Graças a essa inteligência superior, sem mencionar mesmo essa maior 

amplitude da simpatia, um ser humano é capaz de conceber entre ele próprio 

e a sociedade à qual pertence uma comunhão de interesses, em virtude da qual 

toda conduta que ameace a segurança da sociedade em geral ameaçará a sua 
própria segurança e despertará o seu instinto (se é que se trata de instinto) de 

autodefesa. Essa mesma superioridade de inteligência, somada à faculdade de 

simpatizar com os seres humanos em geral, torna-o capaz de se identificar tão 
intensamente com a ideia de sua tribo, do seu país, ou da humanidade, como 

coletividade, que toda ação prejudicial a estes despertará o seu instinto de 

simpatia e o incitará à resistência.” (MILL, 2000, p. 257) 

 

Em suma: os seres humanos possuem instintos de autodefesa que quando entram em 

contato com as nossas faculdades superiores, ensejam o surgimento dos sentimentos de justiça. 

É esse processo de moralização que garante que a segurança dos homens passe a ser um bem 

social tutelado pelas regras de justiça. Nesse sentido, Crisp afirma que: “Algumas coisas são 

desejadas ou necessárias por algumas pessoas e não por outros – mas ninguém pode ficar sem segurança” 

(CRISP, 2008, p. 106). 

Segundo Mill, a prática da teoria da utilidade possui firme respaldo justamente porque 

se fundamenta nesses sentimentos sociais da humanidade, ou seja, no desejo do homem de estar 

unido aos seus semelhantes, maximizando felicidade. Essa base segura também é o solo no qual 

as regras de justiça se perfazem. Em razão das nossas disposições sociais, abdicamos da 

selvageria. Aos poucos a humanidade foi desenvolvendo a sua natureza e construiu uma base 



74 
 

de interesses comuns e de regras de justiça a fim de que a segurança seja garantida. Nesse 

contexto, Mill afirma que: 

 

“(...) nenhum ser humano pode, porventura, ficar sem segurança; disso 
depende toda nossa imunidade contra o mal, e o valor completo de todo e 

qualquer bem, para além do momento passageiro; pois nada além da satisfação 

do instante poderia nos ser de algum valor, se nós pudéssemos, no instante 

seguinte, ser privados de todas as coisas por alguém que fosse mais forte que 
nós momentaneamente.” (MILL, 2000, p. 261). 

 

É importante destacar que, embora na teoria de Mill as regras de justiça advenham de 

sentimentos morais, elas não podem ser descobertas por simples introspecção. Por haver muita 

imprecisão no que se considera ser justo, o exame racional, através dos preceitos do princípio 

da utilidade, é indispensável para que os preceitos da justiça se tornem claros e efetivos 

socialmente.  

O uso da razão para que as regras de justiça possam ser formuladas e efetivadas, passa 

necessariamente pelo uso público da razão, assunto amplamente discutido pelo autor na sua 

obra Liberdade. É que para além dos processos individuais de racionalização dos instintos, é 

necessário haver em sociedade debates sobre esses processos. Só assim, os indivíduos em 

conjunto podem estar seguros de que as regras de justiça estão realmente atendendo as 

necessidades de segurança coletiva. Essa discussão pública permite que orientemos nossas 

condutas por regras que todos os seres racionais podem adotar tendo em vista seus interesses 

coletivos. 22 

Quando os indivíduos trazem os seus instintos à luz da razão do princípio da utilidade, 

eles estão se desenvolvendo através da atividade de suas capacidades superiores, atividade que 

como já vimos, gera prazer. O desenvolvimento das simpatias, que é uma condição 

indispensável na teoria de Mill sobre a justiça, só pode ocorrer de maneira consistente em uma 

sociedade se os indivíduos experimentarem prazer na experiência da simpatia. É nesse contexto 

de desenvolvimento humano e de maximização de felicidade que se torna possível que a 

segurança de um ser humano passe a ser identificada com a segurança de qualquer outro ser 

humano. O filósofo esclarece o seguinte sobre a importância desse processo de moralização dos 

sentimentos sociais: 

                                                             
22 No último capítulo desta dissertação analisaremos os tema relacionados à Liberdade no pensamento de Mill. 
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“Esse sentimento [de justiça], em si mesmo, não tem nada de moral; aquilo 
que é moral é sua subordinação exclusiva às simpatias sociais, de forma a 

esperar e obedecer a seu chamado. Visto que o sentimento natural tende a nos 

fazer ressentir indiscriminadamente qualquer coisa que alguém faz e nos seja 
desagradável; mas, quando moralizado pelos sentimentos sociais, atua apenas 

na direção ajustável ao interesse geral” (MILL, 2000, p. 257) 

 

Os sentimentos sociais moralizam os preceitos de justiça por meio do seu envolvimento 

com o bem estar coletivo, através da aplicação do princípio de utilidade. O agente moral que 

Mill acredita ter condições de viver de maneira justa é aquele devidamente desenvolvido em 

sua natureza e por isso informado sobre a organização dos sentimentos sociais e sobre a regra 

de maximização de felicidade social. Nesse contexto, a justiça passa a ser também uma 

referência cultural daquilo que está constituído como moralmente aceito numa sociedade. 

Regras assimiladas pelos indivíduos que estão de acordo com a maximização de prazer, levando 

em conta todos os indivíduos afetados por uma ação. Agora é possível compreender que a 

utilidade social é o critério último da noção de justiça. Mill aduz: 

 

“(...) considero que a justiça baseada na utilidade seja a parte mais importante 
e incomparavelmente mais sagrada e compulsória de toda a moralidade. A 

palavra Justiça designa certas categorias de regras morais que mais 

estreitamente dizem respeito às condições essenciais do bem estar humano e 
que, portanto, são mais rigorosamente obrigatórias do que todas as outras 

regras de conduta da vida.” (MILL, 2000, p. 269) 

 

 Desta feita, depreende-se que as regras de justiça são os comandos morais que impedem 

que os homens prejudiquem a segurança uns dos outros e por isso são consideradas mais 

obrigatórias e fundamentais para o bem estar da humanidade. As demais normas da moralidade, 

por mais importantes que sejam, apenas recomendam a melhor forma de conduzir determinados 

departamentos dos assuntos humanos, enquanto as regras de justiça, por impedirem a causação 

de danos, tutelam a nossa segurança.  

Novamente chegamos a conclusão de que são as capacidades superiores dos homens, 

quando postas em movimento na direção do aprimoramento humano, que efetivamente 

propiciam o aperfeiçoamento das simpatias. As simpatias humanas são sentimentos sociais que 

quando devidamente desenvolvidos se perfazem no amor moral que Mill apresenta no 

Utilitarismo como sendo o ideal da sua moralidade. A prática desse amor é o que pode garantir 
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a felicidade, segurança e a harmonia social, por isso é indispensável para que as regras de justiça 

possam ser concretizadas.  

1.8 – UTILITARISMO DE ATO E UTILITARISMO DE REGRA 

A teoria moral utilitarista vem sendo interpretada pelos comentadores através de duas 

perspectivas predominantes, a saber, o utilitarismo das regras e o utilitarismo dos atos. Segundo 

Crisp: 

 

“Passo agora a outra distinção importante entre os tipos de utilitarismo, um 
dos quais recebeu uma grande atenção na literatura de Mill. Eu mostrei que, 

de acordo com Mill, a ação correta é aquela que maximiza a felicidade. Este é 

o utilitarismo do ato. O utilitarismo de ato é o que os filósofos chamaram de 
teoria moral direta, uma vez que a noção no coração da teoria – o princípio 

maximizador – aplica-se diretamente aos atos. Nos últimos anos, alguns 

escritores interpretaram a visão de Mill como indireta, em particular como 
uma versão do utilitarismo de regras. Os utilitaristas de regra também focam 

suas teorias em ações. Mas o certo e o errado das ações não depende 

diretamente delas maximizam a felicidade, mas sim de serem compatíveis 

com certas regras que estimularão a felicidade se a maioria ou a totalidade as 
aceitar.” (CRISP, 2008, p. 102)23 

 

Conforme se depreende da citação, o utilitarismo dos atos é o entendimento de que uma 

ação é correta se, e somente se, maximizar felicidade para o maior número de pessoas. Esse 

tipo de utilitarismo compreende uma aplicação direta da teoria da utilidade às ações. O 

utilitarismo das regras, por sua vez, assente com a ideia de que as ações devem maximizar 

felicidade para o maior número de indivíduos, porém, adiciona a recomendação de que 

precisamos de um conjunto de regras práticas que maximizem felicidade. Ou seja, a análise da 

maximização de prazer se dá pela observância de um conjunto de regras que validam a ação e 

não pela aplicação direta do princípio de utilidade à ação.  

De acordo com o utilitarismo de regras, os sujeitos nas suas vidas quotidianas precisam 

apenas seguir regras gerais de conduta que viabilizam a felicidade. Essas regras possuem 

legitimidade, pois foram constituídas através da experiência da humanidade na busca de 

obtenção de prazeres. Por exemplo: com o passar do tempo, a humanidade verificou que mentir, 

geralmente, tem piores consequências do que dizer a verdade. Assim, nas situações comuns da 

                                                             
23 Tradução nossa 



77 
 

vida, em vez de nos interrogarmos se mentir terá melhores efeitos do que dizer a verdade, 

limitamo-nos a seguir a regra já estabelecida.  

Diante das possibilidades hermenêuticas a respeito do utilitarismo, cabe-nos aprofundar 

nossas pesquisas no sentido de descobrir se o sistema teórico de Mill condiz com alguma dessas 

categorizações. Para esclarecer nossa investigação, vamos colacionar os esclarecimentos da 

Professora Dias na sua tese de doutorado: 

 

“Se um indivíduo faz uma promessa para outrem e uma situação surge de tal 

forma que quebrar a promessa maximizará utilidade, o utilitarismo de ato 

requer que o agente quebre a promessa. Enquanto, levando em consideração 
o utilitarismo de regras, seria requerido do agente que ele mantivesse as 

promessas, se as regras amplamente aceitas, promovem a felicidade para o 

maior número possível. No utilitarismo de regra seriam permitidos todos os 

tipos de contratos e arranjos sociais os quais fariam as pessoas confiarem umas 
nas outras. Desta forma, desde que fosse proibido por uma regra moralmente 

justificável, o quebrar de uma promessa, no caso particular do utilitarismo de 

regra, isto não seria aceitável. A questão que surge desta breve discussão sobre 
utilitarismo de ato e utilitarismo de regra é: é Mill um utilitarista de ato ou um 

utilitarista de regra ou nenhum dos dois?” (DIAS, 2012, p. 236) 

 

Nesse sentido, Roger Crisp argumenta que o princípio de utilidade possui uma forte 

conexão com o utilitarismo de ato e por isso o autor não considera Mill um utilitarista de regra. 

Todavia, Crisp também informa que não é possível deixar de enxergar a influência do 

utilitarismo de regra na teoria de Mill. Por essas razões, o filósofo inglês pode ser considerado 

um utilitarista de ato mais complexo, o que é compatível com a noção mais complexa de 

natureza humana elaborada pelo autor e que fundamenta o seu sistema moral também mais 

complexo.   

Conforme os esclarecimentos do parágrafo anterior, o utilitarismo de ato decide sobre a 

retidão ou erro de uma ação levando em consideração se a ação maximiza felicidade. Todavia, 

conforme já discorremos antes nesta dissertação, existem situações referentes à moralidade nas 

quais não é necessário recorrer para o utilitarismo de ato, pois existe no mundo dos negócios 

humanos um conjunto de ações que decorrem dos costumes.  

 Nesse contexto, o utilitarismo de ato é denominado de nível simples quando a 

maximização da felicidade se dá através da análise de cada ação. De acordo com essa 

perspectiva, as ações seriam adotadas com nenhum outro objetivo além de elevar o prazer. É 

importante perceber que esse processo de tomada de decisão no nível simples do utilitarismo 
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de ato demanda que o agente seja imparcial, pois como estamos a conferir repetidas vezes neste 

trabalho, a felicidade que o princípio da utilidade recomenda é a de todos os envolvidos na 

situação concreta, em conformidade com o preceito de amor ao próximo contido na Regra de 

Ouro.  

A despeito dos benefícios da aplicação do utilitarismo de ato, é importante destacar a 

improbabilidade de que as pessoas em sociedade invistam tanta energia avaliando as possíveis 

consequências de todas as ações que poderiam tomar. Justamente por essa razão, Mill insere na 

sua noção da natureza humana o elemento hábito, e os princípios secundários da moral, na sua 

teoria moral. 24 

No capítulo III do Utilitarismo, o filósofo descreve que as regras da moralidade 

costumeira, moralidade que diz respeito notadamente aos princípios secundários, são de mais 

fácil aceitação do que as regras comandadas diretamente pelo princípio da utilidade. Mill 

afirma: 

 

“Pois a moralidade gerada pelo costume, a que se consagram a educação e a 
opinião, é a única que se apresenta ao espírito com o sentimento de ser em si 

mesma obrigatória; e quando se pede a uma pessoa para acreditar que essa 

moralidade deriva sua obrigação de algum princípio geral que o costume não 

rodeou do mesmo lado, a afirmação lhe soará como um paradoxo (...)” (MILL, 
2000, p. 217) 

 

As regras costumeiras, como já vimos, são embasadas na experiência da humanidade de 

tempos passados e se justificam pelo primeiro princípio. Por essas razões, o utilitarismo de regra 

sugere que as normas da moralidade dos costumes cumprem o principal papel na teoria de Mill. 

A grande importância dos costumes habita na sua utilidade: eles têm a tendência de 

conformarem o que os sujeitos pensam, sentem e quais alternativas de ações devem ser 

consideradas legítimas. Essa conformação – que também é resultado da simpatia -  é 

indispensável para a felicidade geral se efetivar socialmente como Mill deseja.  

Mill, de fato, preceitua que habitualmente os sujeitos devem se conduzir pelas regras da 

moralidade costumeira, já que estas ações só se tornaram costumes por terem proporcionado 

felicidade aos indivíduos. Contudo, quando princípios secundários da moralidade costumeira 

                                                             
24 Tratamos dos princípios secundários da moral no segundo capítulo desta dissertação e discorreremos mais 
sobre esse tema, no quarto capítulo deste trabalho. 
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entram em embate, o utilitarismo de ato deve ser convocado para resolver a situação em 

conflito. 

Percebemos que as razões do utilitarismo de ato, bem como as do utilitarismo de regra, 

coadunam-se com aspectos da teoria de Mill. Nesse contexto, no qual a teoria utilitarista de 

Mill parece tocar tanto no solo do utilitarismo de ato, quanto na seara do utilitarismo de regra, 

de acordo com Crisp, Mill pode ser considerado um utilitarista multinível, ou seja, um 

utilitarista que transita em vários níveis da experiência moral.  

Por todo o exposto, conclui-se que Mill não é um utilitarista de ato puro, pois em sua 

teoria o agir por hábito e a moralidade dos costumes são aspectos marcantes. O filósofo também 

não pode ser considerado simplesmente um utilitarista de regra, pois muitas vezes os agentes 

quebram as regras da moralidade costumeira para aprimorar os preceitos da moralidade dos 

costumes ou para decidir sobre um conflito moral de acordo com o princípio da utilidade. Por 

isso, consideramos o pensamento de Mill como um utilitarismo de ato mais complexo. 

De todo modo, seja Mill considerado um utilitarista de ato ou de regra, o amor continua 

sendo um aspecto fundamental para a teoria do filósofo ser compreendida. Para que a ética da 

utilidade alcance o seu ideal de felicidade geral, o sentimento de amor a si mesmo e ao próximo 

deve estar presente em qualquer forma de experiência moral. Se o agente estiver ponderando 

sobre as consequências de suas ações específicas ou se estiver meramente seguindo o curso dos 

costumes é inegável que a simpatia tornará o resultado da sua ação mais perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Relatos pessoais: um olhar autobiográfico para os 

princípios secundários da moral. 
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Neste capítulo destacaremos alguns trechos da história de vida de Mill que são narrados 

em sua Autobiografia, com o objetivo de evidenciar a importância que o amor possuiu na vida 

íntima do autor, bem como o papel preponderante deste sentimento na teoria do filósofo. 

Analisaremos, ainda, a questão dos princípios secundários, demonstrando as ligações existentes 

entre esse tema, a trajetória de vida de Mill e o novo modelo de utilitarismo que o autor 

inaugura.  

A Autobiografia é uma obra que narra trechos marcantes da vida e do desenvolvimento 

do caráter de John Stuart Mill. Encontramos nela relatos sobre a elaboração das obras do autor 

e também informações que clareiam a compreensão sobre as fontes emocionais que 

abasteceram o pensamento do filósofo. Nela é possível achar, por exemplo, detalhes da grande 

jornada educacional empreendida por James Mill – pai do filósofo - para a elaboração do caráter 

de seu filho.  

O principal objetivo da educação a qual Mill foi submetido era fazer dele um líder entre 

os filósofos radicais. Referido grupo tinha como finalidade a realização de reformas políticas, 

econômicas e legais inspiradas pelas regras prescritas pelo princípio da utilidade. 

Nos relatos contidos na obra, percebemos que Mill se sentiu bastante desgostoso com o 

modo pelo qual o princípio da moral utilitarista lhe fora transmitido. O filósofo foi ensinado a 

aplicá-lo como um recurso analítico, todavia, o que o autor verificou em sua trajetória de vida 

foi que essa forma de interpretar e aplicar a teoria da utilidade não permitia que ele criasse com 

a filosofia da utilidade os vínculos afetivos necessários para a consecução da felicidade. A 

eclosão da crise mental vivida por Mill, episódio já tratado nesta dissertação, configurou-se 

como um profundo estado de apatia e desânimo, consequência do método educacional 

excessivamente analítico e intelectual que o seu pai utilizou.  

Para exemplificar o contexto dessa educação altamente analítica, queremos destacar que 

no início da sua infância, o filósofo foi introduzido ao conhecimento de línguas estrangeiras, 

tais como grego e latim, bem como aos conceitos da álgebra, às discussões filosóficas dos 

filósofos antigos. Entrou em contato, ainda, com poemas épicos. Mill esclarece que apesar dos 

percalços em sua educação, ela realmente possibilitava que ele pensasse por conta própria sobre 

a utilidade do que estudava e isso era algo proveitoso. A esse respeito aduz: 

 

“No curso da instrução que acabo de descrever parcialmente, o ponto que mais 

se destaca é o grande esforço de proporcionar, durante os anos da infância, um 
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volume de conhecimento nos ramos considerados superiores da educação que 

raramente é adquirido (se é que chegam a ser adquiridos) antes da idade adulta. 

O resultado do experimento mostra a facilidade com que isso pode ser feito, 
revelando o lamentável tempo que se perde nesses preciosos anos consumidos 

na aprendizagem do pouco de latim e grego que é normalmente ensinado nas 

escolas.” (MILL, 2007, p. 45) 

 

É importante perceber que Mill confere o devido valor ao método educacional do seu 

pai. Essa importância merece destaque porque dentro do sistema de recomendações prescritas 

pelo seu sistema moral, um processo educacional rico, que aproveite bem a fase da infância, é 

recomendado. O filósofo vislumbra a utilidade e a importância daquele tipo de educação, pois 

ela pode possibilitar a liberdade de pensamento e o desenvolvimento do intelecto de maneira 

surpreendente. As críticas são no sentido de que a instrução que recebeu era incompleta pela 

ausência do cultivo dos sentimentos. 

O autor narra que no relacionamento entre James Mill, ele e seus irmãos, a ternura era 

um elemento notoriamente deficiente. O filósofo esclarece que como a maioria dos ingleses, o 

seu pai experimentava embaraços na expressão dos seus sentimentos e por causa dessa falta de 

demonstração afetiva, acabava por enfraquecer as suas próprias emoções. Mill também elucida 

que nutria afeto por seu pai, porém, não era feliz com as limitações que James possuía para lhe 

prover afeto e até mesmo para compreender um ser humano afetivo. Nesse contexto, o filósofo 

assevera que: 

 

“Em minha educação não prevaleceu o amor, mas o medo, e esta foi uma das 

influências morais mais desfavoráveis a que estive sujeito durante a infância. 

E quando o medo predomina a ponto de impedir o amor e a confiança da 
criança para com aqueles que deveriam ser seus íntimos e leais conselheiros 

por muitos anos, e , talvez, até ao extremo de secar a fonte da franca e 

espontânea comunicatividade que a criança possui por natureza, converte-se 

em um mal que muito reduzirá os benefícios morais e intelectuais que 
puderem ser derivados de outros aspectos desta educação.” (MILL, 2007, p. 

65) 

 

A citação expõe contundentemente a opinião de Mill de que a falta de amor e a presença 

do sentimento de medo que compuseram o cenário educacional ao qual foi submetido, são um 

mal que pode reduzir bastante os proveitos morais e intelectuais de um processo educacional. 

Sendo assim, mais uma vez constatamos pelas próprias palavras do autor que o amor é um 

elemento essencial para o desenvolvimento saudável dos caracteres dos indivíduos. E no caso 
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da história particular de Mill, a falta de vínculos amorosos, conforme estamos conferindo no 

decorrer deste trabalho, foi uma das principais causas da ocorrência de sua crise mental. 

Nesse contexto, o filósofo percebeu que os seus hábitos analíticos deveriam ser 

complementados por uma experiência mais afetiva e alinhada com os fins do aperfeiçoamento 

do homem. A partir desse reconhecimento, Mill deu-se conta de que para a eficaz prática do 

princípio da utilidade, era necessário que o princípio recebesse o assentimento dos hábitos 

analíticos, bem como a aceitação dos sentimentos. Em outras palavras: os ditames da utilidade 

precisariam se tornar também hábitos afetivos. Por essa razão, o filósofo inaugura na teoria da 

utilidade a discussão sobre os princípios secundários. 

O assunto referente aos princípios secundários da moral emerge da reflexão de Mill 

sobre o fato de que tentar abranger toda a moralidade com apenas o princípio de utilidade, é ser 

demasiadamente genérico quanto a um ordenamento que serve para guiar a vida prática dos 

homens. A afirmação racional de que é correto e que se deve buscar a felicidade, não é suficiente 

para de fato guiar e impelir os indivíduos a agirem moralmente. O exemplo da própria vida de 

Mill demonstra claramente que saber intelectualmente que se deve ser feliz, não é o mesmo que 

agir em prol dessa felicidade.  

O preceito racional que ordena que se deve buscar a felicidade, atende bem às demandas 

intelectuais dos homens, mas para a verdadeira prática desse princípio é necessário que os 

sentimentos sejam também afetados e essa afetação é conseguida com maior eficácia através 

de subprincípios ou princípios secundários da moralidade. Por meio desses subprincípios, o 

indivíduo lança-se em sua vida prática, com regras morais previamente definidas. Essas regras 

foram estabelecidas no meio social através das gerações anteriores que em virtude das 

experiências que viveram, foram definindo o que era bom (o que gera prazer) e o que não era 

(o que gera dor).  

Na teoria moral de Mill, os princípios secundários são os norteadores das nossas ações 

no dia a dia e possuem pleno assentimento dos sentimentos. Nesse sentido, Dias afirma que: 

“(...) de acordo com Mill a moralidade costumeira, inclusive, se apresenta aos sentimentos como mais 

compreensível do que os primeiros princípios” (DIAS, 2011, p.237). 

Como já vimos em outros momentos nesta dissertação, graças à influência desses 

subprincípios é que não precisamos a todo o tempo raciocinar se as ações que empreendemos 

são corretas ou não. Os princípios secundários são regras tais como: não mate, não roube, 
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aprecie a arte, estude, experimente prazeres de qualidade superior, etc. Estas normas somadas 

ao princípio de utilidade constituem a arte da moralidade na teoria de Mill. 

É importante destacar mais uma vez que o fundamento desses subprincípios são o 

próprio princípio da utilidade e por isso eles estão em conformidade com a tese hedonista. Os 

princípios secundários se dão em função da preservação e da obtenção da felicidade humana. 

A elaboração e a constância destas regras são fomentadas pelos elementos presentes na natureza 

humana, que neste trabalho chamamos de subteses da tese hedonista, são eles: a capacidade dos 

homens agirem por hábito; a capacidade de experimentação de prazeres de qualidade superior; 

a capacidade de transformação do caráter e as leis de associação da mente.  

No parágrafo acima mencionamos os atributos da noção de natureza humana elaborada 

por Mill e como já vimos em trechos anteriores deste trabalho, esses atributos são 

consequências do processo de revisão e complexificação do autor em relação à teoria da 

utilidade.  

É mister esclarecer que a despeito da força e utilidade prática dos princípios secundários, 

o primeiro princípio pode ser evocado na vida cotidiana dos indivíduos nas situações em que 

as circunstâncias assim demandarem, que é o que ocorre, por exemplo, nos casos de conflito 

entre princípios secundários.  

A relação entre os subprincípios da moral e o princípio da utilidade reflete o sistema 

filosófico dinâmico criado por Mill. Nesse sistema, os indivíduos podem se transformar ao 

longo do tempo utilizando suas capacidades intelectuais e sentimentais. É por isso que os 

sujeitos têm a possibilidade de questionar seus próprios hábitos morais sob a luz do primeiro 

princípio e assim, permitem-se alcançar as transformações que desejam no caminho da 

experimentação da felicidade. Foi exatamente isso o que o próprio Mill fez em sua vida. Como 

estamos conferindo, o filósofo usou suas capacidades superiores para questionar uma vida que 

não se mostrava rica em prazeres. Através da sua determinação, conseguiu romper antigos 

padrões de pensamentos, afetivos e de ações. Mill utilizou o raciocínio evocando o primeiro 

princípio para rever seus hábitos afetivos morais, ou seja, os princípios secundários que 

guiavam a sua vida.  

Ainda na Autobiografia, acompanhamos pelas narrações do filósofo, como os seus 

hábitos analíticos findavam por minar as suas ações felizes e como eles foram questionados sob 

a luz do princípio da utilidade. Mill observou que era regido por princípios secundários que 
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haviam sido repassados para ele através da educação que recebeu do seu pai. Tais princípios 

estimulavam uma vida rica em exercícios intelectuais e pobre no cultivo dos sentimentos. Mill, 

então, deparou-se com um conflito entre princípios secundários em sua vida, comandos tais 

como: cultive seu intelecto; não dê atenção ao cultivo das capacidades passivas; acredite que a 

felicidade dos outros faz parte da sua felicidade; não demonstre seus sentimentos pelos outros, 

etc. Na perspectiva de Mill, esses comandos estavam em conflito uns com os outros. Eles 

tinham sido adquiridos através da educação que o seu pai lhe proporcionou, então, 

possivelmente, esses subprincípios de alguma forma otimizaram felicidade para James Mill. 

Ocorre que, eles estavam causando profundas dores em Mill. Por isso, através do norte dado 

pelo princípio da utilidade, o autor pôde rever os seus costumes e alterar o curso da sua vida.  

Aqui cabe advertir que embora a natureza humana descrita por Mill seja uma natureza 

que busca felicidade, nem sempre os resultados das ações dos indivíduos será a felicidade. Isso 

ocorre, porque a natureza dos homens precisa ser constantemente cuidada, cultivada e instruída 

no caminho do desenvolvimento. Se os homens não se dedicaram ao aperfeiçoamento deles 

próprios, a natureza humana que busca a felicidade, pode, por falta de cultivo, gerar dor. 

Vejamos o que o autor fala a esse respeito na sua Lógica: 

 

“Conforme prosseguimos na formação de hábitos e nos tornamos 
acostumados a querer um ato ou um curso particular de conduta porque é 

aprazível, continuamos, finalmente, a querê-lo sem qualquer referência ao fato 

de ser aprazível. Embora, devido a alguma mudança em nós ou em nossas 

circunstâncias, tenhamos cessado de encontrar qualquer prazer na ação ou, 
talvez, de antecipar qualquer prazer como consequência da ação, ainda 

continuamos a deseja-la e, por conseguinte, a realiza-la. É desta maneira que 

hábitos prejudicais continuam a ser praticados, embora tenham deixado de ser 
aprazíveis.” (MILL, 1999, p. 40) 

 

A citação evidencia o fato de que o hábito, que é um elemento da natureza humana que 

surge nos indivíduos para otimizar prazer, pode acabar arraigando maus hábitos quando não 

estamos constantemente avaliando nossas condutas a fim de nos aprimorarmos. Sem essa 

autoavaliação e sem os cuidados que o desenvolvimento humano exige, uma determinada ação 

que no passado gerava prazer e que no presente já não gera, pode continuar sendo perpetuada 

pela força do hábito.  

Na teoria moral de Mill, o autoconhecimento e o cultivo da natureza humana são 

indispensáveis para a obtenção de felicidade. Por exemplo, em casos nos quais um mau hábito 
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se instaurou, um indivíduo que quer se aprimorar, vai utilizar dessa mesma força do hábito para 

tornar habitual o seu desejo por melhoria e para perpetuar as ações que geram a transformação 

que almeja. 

Nesse cenário, a felicidade é um fim a ser perseguido na vida cotidiana dos indivíduos 

através do direcionamento do aprimoramento humano, do princípio da utilidade e também por 

meio dos vários preceitos secundários da moral. Esses preceitos geralmente são aceitos por 

pessoas que diferem em seus padrões últimos de pensamento. Para Mill, os homens concordam 

mais facilmente em relação aos princípios morais secundários do que em relação aos princípios 

primeiros.  É mais fácil, por exemplo, os sujeitos concordarem que de fato não se deve matar, 

do que fazê-los concordar sobre o fundamento geral dessa regra. 

Assim sendo, podemos fazer uma ponte entre os preceitos secundários da moral e a 

prática da simpatia, apontando que o exercício do amor a si mesmo e ao próximo ocorrerá mais 

facilmente entre os homens quando esse sentimento se tornar habitual entre os indivíduos, 

recebendo também o assentimento dos princípios secundários.  

Agora, retomaremos a narração da vida de Mill, exatamente no período anterior à sua 

crise mental. O filósofo esclarece que a meta de reformar o mundo e torná-lo melhor sempre 

foi a principal meta da sua vida. A contemplação desse objetivo o deixava feliz, pois percebia 

que o seu modo de viver permitiria que a sua felicidade fosse constantemente renovada. 

Todavia, os anos transcorreram até que em algum momento a forma que Mill levava a vida 

deixou de fazer sentido. O autor esclarece:  

 

“Mas chegou um momento em que despertei disso como de um sonho. Foi no 

outono de 1826. Eu me encontrava em um estado de apatia, ao qual todas as 
pessoas estão, ocasionalmente, sujeitas: insensíveis aos estímulos de prazer ou 

alegria, um desses estados de ânimo em que o outrora agradável torna-se 

insípido e indiferente (...) Nesse estado de espírito ocorreu-me dirigir a mim 

mesmo a seguinte pergunta: ‘Suponha que todas as tuas metas na vida fossem 
realizadas, que todas as transformações que tu persegues nas instituições e 

opiniões pudessem ser efetuadas neste instante mesmo: seria isso motivo de 

grande alegria e felicidade para ti?’ E minha consciência, sem poder se 
reprimir, respondeu: ‘Não.’ Meu coração então se abateu; todo o fundamento 

sobre o qual eu erguera a minha vida tinha ruído. Toda minha felicidade 

consistia na permanente busca daquela meta, e este meta já não me atraía. (...) 

Parecia-me que não restava mais nada por quê viver.” (MILL, 2007, p. 124) 
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O autor expõe que o mal estar o acossava em todas as situações, não importando com 

quem ele estivesse ou o que estivesse fazendo.  O filósofo também descreve que não buscou 

consolo com outras pessoas falando sobre o que sentia, pois não sentia amor suficiente por 

ninguém a ponto de ser impelido a pedir ajuda. A postura adotada por Mill de não procurar 

auxílio em razão da ausência de pessoas por quem ele nutrisse amor, e a afirmação de que se 

ele tivesse em sua vida esses vínculos amorosos não teria chegado à crise que experimentou, é 

uma afirmativa forte que já citamos anteriormente neste trabalho e que agora inserimos 

novamente na discussão para corroborar o ponto de vista que estamos trabalhando nesta 

dissertação. 

Na Autobiografia, enquanto o autor está relatando as razões que o levaram àquela crise 

mental, afirma o seguinte sobre os seus sentimentos de entusiasmo a respeito do princípio da 

utilidade:  

 

“Mas, naquele período da minha vida, este entusiasmo não era mais do que 
um ardor pelas opiniões especulativas. Não tinha suas raízes em uma genuína 

benevolência ou simpatia para com o gênero humano, embora estas qualidades 

encontrassem seu devido lugar no meu critério moral. Tampouco estava 

vinculado a um elevado anseio de nobreza ideal, ainda que, no plano da 
imaginação, eu fosse muito suscetível de abrigar tal sentimento. Mas faltava 

então a este sentimento seu alimento natural, a cultura poética, e havia uma 

superabundância da disciplina oposta, a lógica e a análise. Acrescente-se a isto 
que, como já mencionei, os ensinamentos do meu pai tendiam a subestimar o 

sentimento.” (MILL, 2007, p. 105) 

 

Segundo Mill, o seu entendimento estava apto para reconhecer os melhores meios para 

o alcance dos fins esperados pelo utilitarismo, todavia, essa disposição não era suficiente para 

fazê-lo agir, já que os seus sentimentos não estavam devidamente envolvidos e afetados nesse 

processo. O autor afirma que a educação que recebeu era apropriada para o desenvolvimento 

do conhecimento intelectual e não para a vida prática dos afazeres humanos. Levando em 

consideração essa falha em sua vida e disposto a resolver o seu problema de infelicidade, Mill 

passa a atribuir grande destaque às questões dos sentimentos que, como estamos conferindo, 

têm ligação direta com a prática dos princípios secundários da moral. É pela força dos 

sentimentos habituais, ou seja, é pelo poder dos hábitos afetivos que os princípios secundários 

se perpetuam entre os homens, mesmo quando eles divergem nas discussões teóricas acerca da 

finalidade das suas ações. 
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No seu período de crise, Mill reconheceu que as ações que empreendia para a 

experimentação e promoção da felicidade estavam prejudicadas pelo mau hábito da análise 

exacerbada. Nesse contexto, o autor fez uma série de revisões em si mesmo e na doutrina que 

sempre seguiu durante a sua vida. Durante essa revisão, o filósofo constatou que todos os 

sentimentos e qualidades morais e mentais, fossem eles considerados de boa ou de má espécie, 

eram resultados de associações mentais. Por isso, em razão do efeito da educação e da 

experiência, que acabam por associar ideias prazerosas ou dolorosas a certas coisas, passamos 

a amar algumas coisas e a detestar outras.  

Para Mill, o objetivo da educação é formar as mais fortes associações possíveis entre 

sensações prazerosas com ações boas e sensações de dor com ações que trazem consequências 

ruins. Assim sendo, já que a educação possui influência sobre os caracteres a ponto de, por 

efeito das associações elaboradas, passarmos a amar algumas coisas e a detestar outras, 

podemos concluir que o interesse pela prática da simpatia (que é a prática do amor a si mesmo 

e ao próximo) pode ser incutido nos indivíduos por meio de associações positivas entre ações 

de amor e algum tipo de prazer. Essa associação foi algo que o próprio Mill elaborou por conta 

própria durante a fase em que reformulou os princípios que regia a sua vida. Em razão dessas 

novas associações que estabeleceu em si mesmo, Mill, que se encontrava num estado de apatia 

e indiferença em relação as outras pessoas, passou a novamente nutrir simpatia pelos seus 

semelhantes. Uma associação verdadeiramente poderosa e duradoura sempre se valerá do poder 

de influência dos princípios secundários.  

Ao analisar a questão das associações, o filósofo considerou que os seus mestres 

utilitaristas se ocuparam apenas superficialmente com o assunto. Afirma que os utilitaristas que 

o precederam acreditavam absolutamente nos antigos mecanismos de recompensa e punição e 

que ele próprio também não duvidava do poder dessa forma de educação. Todavia, afirma o 

autor, sempre há algo de artificial e casual nas associações assim causadas, pois as dores e os 

prazeres associados com certas coisas não estão vinculados mediante qualquer conexão natural. 

Por isso, seria essencial para a durabilidade das associações, que elas fossem intensas e 

seguramente estabelecidas a ponto de serem indissolúveis. Para isso, as associações precisariam 

ocorrer antes do início do exercício habitual do poder de análise e através do assentimento dos 

sentimentos. 

Ainda em relação ao momento de depressão que atravessou, o autor assevera que parecia 

não haver na natureza nenhuma força suficiente para compor novamente o seu caráter e criar, 
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em uma mente já intensamente analítica, novas associações de prazer com qualquer dos objetos 

do desejo humano. Por essa razão, perguntava-se se conseguiria continuar a viver naquelas 

condições. Mill prosseguiu com o seu pesar, até que em algum momento daquela fase sombria, 

algo mudou; nesse sentido, relata: 

 

“ (...) um débil raio de luz inrrompeu entre as trevas. Estava lendo, 

casualmente, as Memórias de Marmontel, e cheguei na passagem em que o 

autor relata a morte de seu pai, a penosa situação da família, e a inspiração 
repentina mediante a qual ele, então apenas um rapaz, sentiu e fez sentir aos 

seus que ele seria tudo para eles e que preencheria o vazio deixado por todas 

as perdas. Uma vívida representação da cena e de suas emoções me dominou 
e me comovi a ponto de chorar. A partir deste momento, meu fardo se tornou 

mais leve. A opressão produzida pelo pensamento de que todo sentimento 

estava morto dentro de mim, havia desaparecido. Já não estava desesperado: 

não era um lenho ou uma pedra. Parecia que eu ainda conservava algo daquela 
substância com que se forma o caráter valioso e toda aptidão para a felicidade. 

Aliviado da minha constante sensação de irremediável desgraça, fui 

descobrindo aos poucos que os acontecimentos ordinários da vida podiam 
voltar a me proporcionar algum prazer, que podia voltar a encontrar alegria, 

não intensa, mas suficiente para me dar satisfação, na luz do sol, no céu, nos 

livros, nas conversas e nos assuntos públicos.” (MILL, 2007, p. 130) 

 

As mudanças ocorridas na forma do filósofo encarar a si mesmo, a vida e a filosofia 

utilitarista, contribuíram para que cessasse de atribuir importância quase que exclusiva à 

preparação do ser humano para especulação. O autor estava convencido de que as sensibilidades 

passivas deveriam ser aperfeiçoadas tanto quanto as capacidades ativas e que os princípios 

secundários eram de grande importância no âmbito da moral.  

O filósofo elucida que a falha em sua vida também dizia respeito à sua forma de encarar 

os prazeres. Para Mill, era necessário saber se os prazeres da vida permaneceriam sendo 

prazeres no momento em que os reformadores da sociedade obtivessem sucesso em seus 

objetivos. Almejava saber se a busca da felicidade como o principal objetivo da vida humana 

ainda teria sentido quando os prazeres não estivessem mais apoiados pela luta e pela privação 

da felicidade.  

Foi nesse ponto crucial de sua vida que, como vimos nos primeiros capítulos, Mill 

passou por uma série de experiências estéticas através das leituras dos poemas de Wordsworth. 

Nestas leituras o filósofo descobriu que a questão dos prazeres de qualidade superior era uma 

das soluções para os seus problemas. Tanto no nível prático, quanto no nível teórico, os prazeres 

superiores trouxeram luz para Mill. O prazer que os poemas proporcionaram ao filósofo foi a 
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prova de que através de uma cultura sentimental  não haveria nada a temer do mais tenaz hábito 

de análise. Mill descobriu que Wordsworth havia enfrentado uma crise similar a sua. Essa 

informação, em conjunto com o efeito dos poemas em seu caráter, foram as circunstâncias que 

mais reforçaram os passos do autor rumo a superação da crise.  O filósofo afirma que através 

do assentamento da sua nova perspectiva sobre a vida, finalmente conseguiu emergir totalmente 

da depressão habitual que se encontrava e nunca mais voltou a sofrê-la.  

Mill esclarece que nunca no curso dessa transformação se resignou em permanecer, 

ainda que por um breve momento, confuso e vacilante. Quando incorporava uma nova ideia, 

não se acalmava diante dela sem antes ajustar a sua relação com suas antigas opiniões. Essa 

análise permitia ao autor a determinação de, até que ponto, o efeito dos novos pensamentos 

podia modificar e/ou anular seus antigos pontos de vista. Foi esse cuidado analítico somado 

com o cultivo dos sentimentos, que possibilitou que o autor reformulasse a teoria da utilidade 

e os rumos da sua vida. 

De acordo com a nova visão que adquiriu, Mill passou a acreditar que o ideal de vida 

que os homens deveriam nutrir girava em torno da espontaneidade, sociabilidade, 

individualidade e do autodesenvolvimento da personalidade. Esses ideais foram devidamente 

perseguidos e alcançados por ele. Por essas razões, uma de suas principais preocupações 

filosóficas foi afastar os ensinamentos que poderiam ter um efeito paralisante naqueles que 

desejam aprimorar o seu caráter. 

Mill também compartilha com os seus leitores através dos relatos autobiográficos, 

alguns acontecimentos do relacionamento que nutriu com Harriet Taylor. Ela e o filósofo foram 

bons amigos por muitos anos enquanto Harriet era casada com outro homem. Quando Harriet 

se tornou viúva, ela e Mill se casaram. Ao se referir a sua amada, o filósofo a descreve como 

uma pessoa bastante sensível e amorosa, características que causavam nele grande admiração. 

Nesse sentido, o autor aduz:  

“Seu altruísmo não resultava do aprendizado de um sistema de deveres, mas 

de um coração que se identificava plenamente com os sentimentos dos outros 

e que muitas vezes se excedia na consideração destes, pois sua imaginação 
dava aos sentimentos dos demais a mesma intensidade que os seus próprios 

possuíam. Poderíamos pensar que a paixão pela justiça era o seu sentimento 

mais forte, mas ainda mais poderosa eram a sua ilimitada generosidade e amor, 
sempre dispostas a se derramar sobre qualquer ser humano que correspondesse 

com o mais leve sentimento.” (MILL, 2007, p. 163) 
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Através da citação, constatamos mais uma vez a grande admiração e a intensa 

importância que Mill conferia aos sentimentos de simpatia e amor, que neste trabalho, 

identificamos como um dos principais sentimentos morais na teoria ética do filósofo. 

Concluímos este capítulo afirmando que a Autobiografia é a expressão do trabalho de 

Mill para moldar o seu próprio caráter, através da busca do balanceamento entre a cultura do 

raciocínio, da imaginação e do sentimento. Os relatos contidos na obra demonstram que para a 

felicidade ser alcançada, faz-se necessário um caminho de trabalho árduo para o aprimoramento 

da natureza humana e da sociedade como um todo. Apenas através do trabalho de 

aprimoramento é que a humanidade poderá experimentar sempre mais uma vida amorosa e 

harmônica, pois sem o sentimento de amor ou simpatia, não há como identificar os sentimentos 

dos outros com os nossos próprios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: LIBERDADE E AMOR 
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1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este quinto capítulo irá tratar sobre o tema da liberdade na filosofia de Mill. 

Primeiramente vamos analisar o conceito de liberdade elaborado pelo autor na sua obra A 

Lógica das Ciências Morais. Veremos que nesse contexto, a liberdade é um sentimento moral 

a ser estudado com cuidado para não cairmos nas confusões que giram em torno das doutrinas 

da necessidade e do livre arbítrio.  

Providos com as devidas explicações sobre o sentimento de liberdade, observaremos a 

ligação dele com o amor, que como vimos anteriormente, também é considerado um sentimento 

moral. 

Por fim, abordaremos a liberdade política, tema central da obra do autor chamada 

Liberdade. Nesse momento da discussão, veremos como é possível compatibilizar a liberdade 

individual no contexto social e como essa liberdade é um elemento imprescindível no sistema 

filosófico de Mill. Após esses esclarecimentos, faremos a ligação entre o amor e a liberdade.  

1.2 - DO SENTIMENTO DE LIBERDADE 

No capítulo II da Lógica das Ciências Morais, chamado “Da liberdade e necessidade”, 

Mill esclarece que o seu objetivo é verificar se a lei de causalidade, no mesmo sentido em que 

se aplica a outros fenômenos da natureza, pode ser aplicada aos acontecimentos da mente e 

ações dos homens e quais as consequências disto para a liberdade humana. Vimos no segundo 

capítulo desta dissertação que para o filósofo, os fenômenos humanos apresentam 

uniformidades, possuem relações de causalidade e por isso podem ser objeto de investigação 

científica. Nesse contexto, agora analisaremos as consequências dessa conclusão na seara da 

liberdade. Para aclarar referidas questões, o autor aborda as controvérsias sobre o ponto de vista 

determinista acerca da ação humana e as nossas ideias sobre o livre arbítrio.  

Mill elucida que a doutrina da necessidade defende que as ações e vontades humanas 

são necessidades inevitáveis. Por outro lado, a opinião da doutrina do livre arbítrio, assevera 

que a vontade dos homens não é determinada por antecedentes, mas determina a si mesma. De 

acordo com a última posição, as nossas volições não são efeitos de causas ou, pelo menos, não 

obedecem a causas de modo invariável e absoluto. A opinião do filósofo é a de que a doutrina 

da necessidade é a verdadeira, todavia, ressalta que os termos em que é frequentemente expressa 

são equivocados.  
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O autor sustenta que a teoria metafísica do livre arbítrio foi concebida, pois a suposta 

alternativa a ela, que é a admissão de que as ações humanas são necessárias, foi considerada 

inconciliável com a consciência de cada um, pois se mostrava ofensiva para o orgulho do 

homem e até mesmo degradante para sua natureza moral. Mill aduz que a doutrina da 

necessidade, como é algumas vezes sustentada, está realmente aberta a tais acusações e por isso 

propõe esclarecimentos sobre o tema. 

A doutrina da necessidade filosófica quando é corretamente concebida, descreve 

simplesmente que sendo dados os motivos presentes à mente de um indivíduo e sendo dado 

também o caráter e a disposição desse mesmo indivíduo, a maneira pela qual ele irá agir pode 

ser corretamente induzida. Em outras palavras: se conhecêssemos completamente a pessoa e 

todos os induzimentos que atuam sobre ela, poderíamos predizer a sua conduta com a mesma 

certeza com que podemos predizer qualquer evento físico. Nesse sentido, esclarece o autor: 

 

“Ninguém que acredita conhecer completamente as circunstâncias de um caso 
qualquer e o caráter das diferentes pessoas envolvidas hesitaria em predizer 

como cada uma destas iria agir. Qualquer que seja o grau de dúvida que este 

homem pode de fato sentir, ela procede da incerteza quanto ao conhecimento 

real, em toda a precisão exigida, das circunstâncias ou do caráter de uma ou 
outra pessoa, mas a dúvida não procede, de nenhuma maneira, de acreditar 

que, se fossem conhecidas essas coisas, poderia existir alguma incerteza em 

relação a conduta. Esta convicção plena não conflita de nenhuma forma com 
o nosso assim chamado sentimento de liberdade. Não nos sentimos menos 

livres porque aqueles que nos conhecem intimamente estão bem seguros a 

respeito da maneira pela qual agimos em um caso particular. Ao contrário, 

frequentemente consideramos a dúvida sobre qual será a nossa conduta como 
uma marca da ignorância a respeito do nosso caráter e, por vezes, até mesmo 

resistimos a essa duvida como uma acusação. Nós podemos ser livres e 

entretanto um outro pode ter razão ao crer que está perfeitamente certo sobre 
o uso que faremos da nossa liberdade.” (MILL, 1999, p. 34) 

 

Percebemos nos esclarecimentos contidos na citação, que Mill trata a liberdade como 

um sentimento, ou seja, como um fenômeno oriundo das nossas mentes e por isso está 

subordinada às leis que regem a natureza humana, leis descritas pela psicologia e pela etologia. 

Isto, porém, não significa dizer que não somos livres. O grande entrave em torno dessa questão 

parece ser o fato de que os próprios necessitaristas não reconhecem que a necessidade 

concernente às ações humanas corresponde à uma mera uniformidade de ordem e possibilidade 

de predição.  
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O emprego do termo necessidade na seara das volições e ações humanas é impróprio 

quando implica irresistibilidade. Quando se diz que todas as ações ocorrem necessariamente, 

quer-se dizer que se nada as impedir de acontecer, elas certamente ocorrerão. O autor 

exemplifica o seu ponto de vista afirmando que há sequencias físicas que chamamos 

necessárias, como a morte pela falta de alimento ou ar; há outras que, apesar de serem como as 

primeiras, casos de causação, não são ditas necessárias, como a morte por envenenamento que 

um antídoto ou uso da lavagem estomacal poderá algumas vezes evitar. As ações humanas estão 

nesta última categoria, ou seja, não são dirigidas por um motivo tão absolutamente influente 

que não deixe lugar para a influência de outros motivos. 

Mill assevera que geralmente um fatalista acredita não somente que tudo aquilo que está 

para ocorrer será o resultado inevitável das causas que o determinam, mas, além disso, que nada 

adianta se posicionar de outro modo em relação ao que vai se suceder, pois as coisas se 

sucederão independente dos nossos esforços para impedi-las.  Nesse sentido, o caráter de um 

homem seria formado pelas circunstâncias que o cercam, pelos fatores físicos e mentais do seu 

organismo e por isso mesmo o seu desejo de que fosse formado de outro modo nada serviria, 

pois as circunstâncias externas ao desejo do agente já teriam definido o rumo das circunstâncias 

da sua vida.  

O filósofo enfatiza que a opinião explanada no parágrafo anterior é equivocada, pois o 

homem tem, até certo ponto, poder para alterar o seu caráter. No segundo capítulo desta 

dissertação, vimos, inclusive, que um dos elementos da natureza humana elaborada por Mill é 

a capacidade dos sujeitos humanos se desenvolverem ao longo do tempo alterando o seu caráter. 

Nesse sentido, se o caráter do homem for, em última instância, formado preponderantemente 

por circunstâncias alheias à sua vontade, isso não é inconsistente como o fato de ser, em parte, 

constituído pelo querer do próprio indivíduo. É por isso que na teoria de Mill, o desejo e a 

possibilidade prática dos sujeitos se autoaprimorarem são elementos indispensáveis. É essa 

possibilidade de desenvolvimento humano em prol da felicidade que sustenta toda a teoria do 

autor e que fundamenta o seu posicionamento sobre as questões referentes à liberdade humana. 

Na perspectiva de Mill, a liberdade deve ser cultivada como qualquer outro sentimento moral. 

É através desse cultivo que ela se fortificará e criará as possibilidades de alteração do caráter.  

Por essas razões, é que o conhecimento sobre a natureza humana e a autoobservação dos 

indivíduos através dos esclarecimentos da etologia são considerados instrumentos 

imprescindíveis para que a alteração do caráter ocorra de maneira satisfatória, se assim o 
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indivíduo desejar. As descrições etológicas fornecem aos sujeitos os dados necessários para 

eles se autoconhecerem e também para reconhecerem o seu tempo histórico e a influência deste 

em seu caráter. Vejamos na citação subsequente a relação entre as leis de associação, o desejo 

de alteração do caráter e o sentimento de liberdade: 

 

“Esse desejo de alteração do seu próprio caráter surge muitas vezes pelas 

experiências das consequências penosas do caráter que tinha-se anteriormente, 

ou por algum forte sentimento de admiração ou anseio acidentalmente surgido 
no indivíduo.”  (MILL, 1999, p. 38) 

 

Percebe-se que o fundamento de toda a teoria de Mill, inclusive no que concerne à 

liberdade, são as leis da natureza humana. Assim sendo, são as associações que fazemos entre 

as experiências de caracteres diversos e os resultados subsequentes de prazer ou dor, que 

movem o indivíduo rumo ao desejo de se auto transformar. 

O autor ensina que acreditar que não temos nenhum poder de alterar o nosso caráter é 

diferente de acreditar que não usaremos o nosso poder de alterá-lo. Uma pessoa que não almeja 

transformar o seu caráter encontra-se em situação distinta daquela que se sente desencorajada 

ou paralisada pelo pensamento de que é incapaz de empreender tais mudanças. Na verdade, 

defende o filósofo, se examinarmos mais de perto, reconheceremos que o sentimento da 

capacidade de nos modificarmos é o sentimento mesmo da liberdade moral de que temos 

consciência. Segundo Mill: 

 

“Uma pessoa se sente moralmente livre quando sente que seus hábitos e 

tentações não a dominam, mas ela os domina, quando mesmo cedendo a eles, 
sabe que poderia resistir e que, se desejasse livrar-se deles completamente, 

não necessitaria para isso, de um desejo mais forte do que aquele que ela sabe 

ser capaz de sentir. É necessário, para tornar completa nossa consciência de 

liberdade, que tenhamos sido bem sucedidos em todas as tentativas que 
fizemos até então para formar o nosso caráter, pois se queremos mudá-lo e 

não conseguimos, não temos, nesta medida, nenhum poder sobre nosso 

caráter, não somos livres. Ou pelo menos, devemos sentir que nossa vontade, 
se não é forte o suficiente para alterar nosso caráter, é forte o bastante para 

subjugá-lo quando os dois entram em conflito em qualquer caso particular de 

conduta.” (MILL, 1999, p. 38) 

 

Repetimos que o fato de Mill ser um filósofo empirista que se vale de um método 

científico e filosófico pautado nas informações obtidas pela experiência, vincula 
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necessariamente toda e qualquer questão tratada pelo autor aos parâmetros criados pela sua 

metodologia. Referida metodologia, quando vinculada à seara das investigações da natureza 

humana, sempre versará sobre os fenômenos mentais, sobre as leis psicológicas e etológicas 

que os descrevem. Vimos detalhadamente no segundo capítulo desta dissertação como todas as 

questões da moralidade possuem fundamento na ciência da natureza humana. É por isso que a 

liberdade tratada na Lógica é descrita como um fenômeno da mente; pois esse é o limite que a 

investigação de Mill possui como critério científico e filosófico. Nesse contexto, conforme os 

esclarecimentos da citação acima, o indivíduo humano se sente moralmente livre quando sente 

que seu poder de resistir, controlar e alterar seus hábitos é mais forte do que seus antigos hábitos 

e tentações.  

Dessa forma, sendo a liberdade um sentimento moral de grande importância, pois ela é 

a própria capacidade e possibilidade humana de aprimoramento, podemos incluí-la no rol dos 

prazeres de qualidade superior. Quando experimentamos a sensação de que somos livres, 

sentimos prazer do tipo superior. Aqui é importante retomar alguns esclarecimentos contidos 

no Utilitarismo. Na referida obra, Mill afirma que um ser humano munido de capacidades 

superiores, não deseja afundar num nível de existência que sente ser inferior. Quando aplicamos 

esse ensinamento à seara da liberdade, vislumbramos que um sujeito ao  experimentar o 

sentimento de ser livre moralmente, não se contenta em viver sem liberdade. O autor esclarece 

que a ojeriza sentida por aqueles que experimentaram prazeres do tipo superior, em relação à 

uma existência do tipo inferior, pode ser compreendida como o amor à liberdade e à 

independência pessoal. Esse amor, segundo Mill, é o próprio senso de dignidade humana. 

Segundo o autor: 

 

“Um ser provido de faculdades superiores exige mais para ser feliz, talvez seja 

capaz de experimentar um sofrimento mais agudo e certamente oferece ao 

sofrimento mais pontos vulneráveis do que um ser do tipo inferior. Mas, a 
despeito desses riscos, não pode jamais desejar realmente afundar num nível 

de existência que sente ser inferior. Podemos explicar como nos parecer 

melhor essa repugnância; podemos atribui-la ao orgulho (...); podemos referi-
la ao amor à liberdade e independência pessoal (...) ao amor pelo poder, ou ao 

amor pelo arrebatamento, dois sentimentos que realmente participam e 

contribuem para isso; mas seu nome mais adequado é senso de dignidade, que 

todos os seres humanos possuem sob uma forma ou outra, e que para alguns 
corresponde (...)  a suas faculdades superiores. Para aqueles em quem o senso 

de dignidade é intenso, representa uma parte tão essencial da felicidade, que 

nada que se oponha a ele poderia, a seus olhos, ser algo distinto de um objeto 
momentâneo de desejo.” (MILL, 2000, p. 191) 
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No terceiro capítulo desta dissertação já havíamos analisado a questão do senso de 

dignidade e lá verificamos que ele corresponde à própria capacidade humana de experimentação 

dos prazeres do tipo superior. Naquela ocasião também explicamos que o amor contido no 

preceito de ouro de Jesus de Nazaré se relaciona diretamente com o senso de dignidade, pois o 

amor é um sentimento moral experimentado pelos indivíduos como um prazer de qualidade 

superior. As preferências apontadas pelo senso de dignidade é que permitem que a simpatia seja 

uma fonte de prazer a ser habitualmente escolhida pelos indivíduos. 

Neste momento do trabalho, percebemos que a liberdade, assim como o amor, também 

é um sentimento moral que Mill recomenda que devemos cultivar tendo em vista a consecução 

da felicidade. Percebemos também que através da prática da simpatia, o sujeito moral que ama 

a si mesmo, que ama a sua própria individualidade, liberdade e independência, passa também a 

amar os mesmos aspectos nos outros indivíduos, pois essa simpatia maximiza liberdade e 

felicidade para todos. Quando os indivíduos, através da prática do princípio da utilidade, 

enxergam nos outros indivíduos pessoas que como eles estão em busca de desenvolvimento, 

liberdade e felicidade; quando se dão conta que em cooperação uns com os outros suas 

possibilidade de felicidade aumentam, o solo para a efetivação da liberdade e do amor cresce. 

O amor e a liberdade, nesse contexto, são sentimentos indispensáveis para a consecução da 

felicidade, bem como ao aprimoramento moral e social desejado pelo autor. 

1.3 - DA LIBERDADE POLÍTICA 

Em sua obra intitulada Liberdade, o ponto principal que Mill aborda é o limite entre a 

liberdade individual e o poder que a sociedade exerce sobre ela. Na obra, da mesma forma em 

que ocorre na Lógica, a liberdade não é discutida como um tema puramente abstrato e sim como 

um fenômeno com bases empíricas. Por essas razões, o autor lança mão de análises históricas 

e sociais para justificar os pontos que defende. A delimitação proposta pelo filósofo encontra-

se clara nos seguintes esclarecimentos: 

 

“O assunto deste ensaio não é a chamada liberdade do querer, tão 
infortunadamente oposta à doutrina mal denominada “da necessidade 

filosófica”; e sim a liberdade civil ou social: a natureza e os limites do poder 

que a sociedade legitimamente exerça sobre o indivíduo.” (MILL, 2000, p.5) 

 

Mill narra que o poder soberano em povos antigos consistia numa única pessoa que 

governava ou numa camada governante que retirava a sua autoridade da herança ou da 
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conquista dos povos subordinados. Esses soberanos não praticavam o seu poder em 

conformidade com a vontade dos seus governados e essa hegemonia não era questionada, pois 

o poder dominador era encarado como um mal necessário. Além de necessário, esse mal era 

considerado ameaçador, pois poderia ser usado tanto como uma arma contra os inimigos 

externos, quanto para se voltar contra os próprios súditos.  

Contudo, relata Mill, surgiu um tempo no qual os homens cessaram de considerar uma 

necessidade inevitável que os seus governantes fossem um poder independente, de interesses 

diferentes dos seus. Pareceu mais adequado ao povo que os membros do Estado fossem seus 

mandatários, pois somente dessa forma poderiam ter segurança de que os poderes 

governamentais não seriam objeto de abusos em sua desvantagem.  

Nesse contexto, o que se fazia necessário era garantir que os governantes identificassem 

o seu interesse com o do povo. Todavia, mesmo nesse cenário de busca por identificação, a 

limitação do poder do governo sobre os indivíduos continuava sendo importante. Isso ocorre, 

pois, na opinião de Mill, a tirania do maior número é um problema social, principalmente 

quando opera por intermédio dos atos das autoridades públicas.  

Pelas razões expostas, o autor delimita o objetivo da Liberdade: defender um princípio 

que oriente de forma absoluta as intervenções da sociedade sobre os indivíduos. Um axioma 

que regule o uso da força física sob a forma de penalidades legais, bem como para a coerção 

moral da opinião pública. O referido axioma é chamado de princípio do dano e afirma que a 

única justificativa que permite a interferência dos homens, individual e coletivamente, na 

liberdade de ação de outro indivíduo é impedir dano a outrem. 

Mill esclarece que encara a utilidade no seu sentido mais abrangente, ou seja, baseada 

nos interesses permanentes do homem como ser em desenvolvimento, como a última instância 

em todas as questões éticas e políticas, e por isso mesmo, também nos assuntos relacionados à 

liberdade. Dessa forma, são os interesses gerais da humanidade, que se traduzem pela busca da 

felicidade de todos, que autorizam a sujeição da espontaneidade individual ao controle externo. 

Nesse sentido, Crisp nos esclarece: 

“Assim, o dano a outros justifica a interferência quando é de interesse geral 

interferir. Lembre-se de que, no Utilitarismo Mill já explicou como as regras 

da moralidade do costume, se bem fundamentadas, avançarão o interesse 
geral. Essas regras, então, já nos fornecem orientação sobre quando temos o 

direito de interferir. O que Mill deseja formular em "A liberdade" é que uma 

moral comum baseada no utilitarismo não permitirá interferências sociais na 
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forma como as pessoas vivem suas vidas, a menos que estejam interferindo 

seriamente sobre os interesses dos outros.” (CRISP, 2008, p. 181)25 

 

Nesse contexto, da liberdade de cada indivíduo, surge a liberdade de associação. Os 

sujeitos podem se agrupar para qualquer desígnio que não envolva dano, supondo, obviamente, 

que todas as pessoas associadas sejam emancipadas e não tenham sido constrangidas, nem 

enganadas.  

Segundo o filósofo, o que ele observava no transcorrer da história era a tendência do 

fortalecimento social e a diminuição do poder do indivíduo. Por isso, destaca a importância de 

se discutir a questão da liberdade política, pois através desse debate cria-se espaços e 

possibilidades para que os homens não sejam sufocados pela sociedade. De acordo com Mill, a 

liberdade: 

 

“(...) abrange, primeiro, o domínio da consciência, exigindo liberdade de 

consciência no mais compreensivo sentido, liberdade de pensar e de sentir, 
liberdade absoluta de opinião e de sentimento sobre quaisquer assuntos, 

práticos ou especulativos, científicos, morais ou teológicos.” (MILL, 2000, 

p.21) 

 

A liberdade pretendida pelo autor também abarca as questões relacionadas aos gostos e 

ocupações, bem como a livre disposição dos planos das nossas vidas para seguirmos o nosso 

próprio caráter. Para Mill, uma sociedade só pode ser considerada livre, qualquer que seja a 

forma de governo, se essas liberdades forem respeitadas.  

O filósofo nota ainda que as sociedades, desde a antiguidade, expediram esforços para 

abarcar o indivíduo, chegando a anular a possibilidade da individualidade. Nesse sentido 

assevera: 

 

“As repúblicas antigas julgaram-se autorizadas a praticar, e os filósofos 

apoiaram, a regulamentação de todos os aspectos da conduta privada pela 

autoridade pública, com o fundamento de que o Estado tem profundo interesse 
em toda a disciplina corpórea e mental de cada um dos seus cidadãos” (MILL, 

2000, p.57). 

                                                             
25 Tradução nossa 
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É importante novamente destacar que embora as sociedades modernas favoreçam o 

individualismo, segundo Mill, elas não estão livres da tentação de sufocarem a individualidade 

dos seus membros. A garantia da liberdade de pensamento - da qual surgem às liberdades de 

falar e escrever -, é imprescindível enquanto contraponto a esta tendência. Por isso, o autor se 

posiciona contrariamente em relação às ideias cristalizadas socialmente que se arrogam 

infalíveis, pois acabam por gerar sérios entraves para que os indivíduos possam pensar e debater 

livremente as suas ideias e assim desenvolverem-se.  

Nesse contexto, a liberdade de exprimir e publicar opiniões pertence à parcela da 

conduta dos sujeitos que acaba por ter efeitos em outras pessoas e por isso pode-se pensar que 

é regida por outro princípio e não pelo princípio da liberdade plena. Todavia, as razões que 

protegem a liberdade de opiniões são as mesmas da liberdade de pensamento, pois sem a 

liberdade de opinião não há possibilidade para os homens efetivamente desenvolverem a sua 

própria consciência. O desenvolvimento individual e social requer que as pessoas possam 

pensar por conta própria e exporem suas opiniões ao debate. Só assim os indivíduos exercitam 

socialmente suas faculdades intelectuais, decisórias e sentimentais.  

Nesse contexto, a maneira mais eficaz para comprovar a veracidade de uma opinião é 

submetê-la à discussão e ao confronto com outras opiniões. Mill acredita ser necessário 

conservar o espírito aberto às críticas e ter uma postura positiva diante delas, pois é através do 

debate que a humanidade tem chance de progredir. O filósofo é enfático ao afirmar que se todos 

os homens fossem de certa opinião e um único de opinião contrária, a humanidade não teria 

mais direito de impor silêncio a esse um, do que ele a fazer calar toda a humanidade. Nesse 

sentido aduz: 

 

“O hábito firme de corrigir e completar a própria opinião pelo confronto com 

a dos outros, muito ao contrário de causar dúvida e hesitação ao levá-la à 
prática, constitui o único fundamento estável de uma justa confiança nela” 

(MILL, 2000, p.64). 

 

Segundo Mill, a qualidade do espírito humano que é fonte de tudo o que é respeitável 

na seara intelectual, bem como na moral, é a corrigibilidade dos erros. O homem é capaz de 

retificar os seus enganos pela discussão e pela experiência. É através desse processo dialógico 
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que os indivíduos descobrem como a experiência deve ser interpretada e como o raciocínio deve 

ser empregado.  

Quando opiniões se tornam credos hereditários, recebidas passiva e não ativamente, ou 

seja, quando o espírito humano não é mais compelido a exercitar as suas faculdades vitais no 

trato dos problemas, tende-se a esquecer tudo dessas opiniões, exceto sua forma dogmática. 

Quando isso ocorre, as crenças e opiniões acabam por perder quase toda a ligação com a vida 

interior dos indivíduos que a adotam, o que finda por tornar os sujeitos entorpecidos. 

Ainda sobre a importância do livre debate, o autor esclarece que frequentemente o que 

acontece é que ao invés de uma das doutrinas em conflito ser verdadeira e a outra falsa, 

partilham as duas entre si a verdade. Nesse contexto, a menos que opiniões favoráveis à 

democracia e à aristocracia, à propriedade e à igualdade, à cooperação e à competição, à luxúria 

e à abstinência, à sociabilidade e à individualidade, à liberdade e à disciplina e todos os outros 

permanentes antagonismos da vida prática, sejam exprimidos com igual liberdade e 

demonstrados e defendidos com igual disposição, não haverá probabilidade de ambos 

posicionamentos alcançarem o que lhes é devido. É por isso que as crenças em que mais 

confiamos não repousam em segurança absoluta; elas são, outrossim, um convite constante a 

todos provar-lhes sua procedência ou improcedência.  

Na sua argumentação, o filósofo aponta o problema que ocorre nas defesas relacionadas 

às doutrinas religiosas e às crenças morais predominantes. Esclarece que, sob o argumento de 

que as opiniões contrárias às doutrinas e crenças dominantes são imorais e ímpias, nega-se a 

liberdade de pensamento e discussão onde ela é mais necessária, pois nestas condições se 

cometem os maiores erros. O autor britânico exemplifica o seu ponto de vista com memoráveis 

exemplos em que a força da lei foi empregada para erradicar os melhores homens e as mais 

nobres doutrinas, embora, quanto às doutrinas, algumas tenham resistido. Nesse sentido, 

assevera: 

 

“Não será demais recordar à humanidade que houve, uma vez, um homem 

chamado Sócrates entre quem as autoridades legais, e mais a opinião pública 

do seu tempo, se verificou uma colisão memorável. Nascido numa época e 
num país rico em indivíduos superiores, esse homem nos tem sido apresentado 

pelos que melhor o conheceram, e à sua época, como o homem mais virtuoso 

desta. Nós o sabemos como chefe e protótipo de todos os subsequentes 
professores de virtude, e a fonte igualmente da sublime inspiração de Platão e 

do judicioso utilitarismo de Aristóteles (...) Esse mestre reconhecido de todos 

os pensadores que lhe seguiram — esse homem cuja fama, ainda vicejante 
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mais de dois mil anos passados, quase que excede a de todos os demais nomes 

que fazem ilustre a sua cidade natal, foi condenado à morte pelos seus 

concidadãos, como desfecho de um processo judicial, sob a acusação de 
impiedade e imoralidade.” (MILL, 2000, p 55) 

 

Pelas razões expostas, depreende-se que na perspectiva de Mill, o ideal da humanidade 

não habita na existência uniforme. Os homens tornam-se melhores quando desenvolvem suas 

naturezas individuais. Conforme estamos conferindo no decorrer deste trabalho, o autor acredita 

que o desenvolvimento da natureza humana tem a tendência a levar os indivíduos a 

compatibilizarem seus interesses através do desenvolvimento dos sentimentos sociais que 

fazem parte da nossa natureza, dentre eles, a simpatia. Assim sendo, cada pessoa se torna mais 

valiosa para si e para os outros na medida em que faz crescer o que é espontâneo em sua 

natureza.  

Queremos abrir um breve parêntese na nossa explanação para esclarecer que a simpatia 

– que é sinônimo de amor na teoria moral de Mill – é um sentimento tratado pelo filósofo dentro 

da sua teoria moral e a vida moral dos homens envolve tanto o aspecto público-social, quanto 

os aspectos da individualidade de cada um. No âmbito da individualidade, os homens devem 

exercer plenamente a sua liberdade sem causar dano a outros e nesse processo de liberdade e 

desenvolvimento individual, a simpatia continua sendo um preceito norteador. Dessa forma, o 

amor na teoria de Mill possui reflexos tanto na vida pública, quanto na vida íntima dos 

indivíduos.  

Agora, retomando a discussão dos parágrafos anteriores, destacamos que não é bastante 

que se reconheça a importância da diversidade nos indivíduos. Mill entende que devem existir 

também condições materiais diversas para que se desenvolvam, pois, ao mesmo tempo em que 

um modelo de vida é sadio e entusiasmante para um indivíduo, para outro é destrutivo e 

entediante. É nesse sentido que a imposição de um costume constitui verdadeiro impedimento 

ao avanço da humanidade.  

Mill esclarece que o espírito de avanço nem sempre é um espírito de liberdade, pois 

pode ter como objetivo forçar melhorias em pessoas que não as desejam. O espírito de 

liberdade, então, pode se aliar pontual e temporariamente aos oponentes do avanço em respeito 

à liberdade de escolha que cada homem possui. De qualquer modo, a única fonte infalível e 

permanente de avanço é a liberdade, pois é através dela que cada indivíduo livre passa a ser um 

centro efetivo de avanço individual e social. 
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Após referir-se ao espírito de avanço e ao de liberdade, Mill comenta sobre o princípio 

do progresso. Afirma que se por ele se entende o amor à liberdade ou amor ao aperfeiçoamento, 

o princípio do progresso se contrapõe ao império dos costumes. Aqui percebemos mais uma 

vez que a palavra amor, dentro da teoria criada por Mill, faz referência a um sentimento moral 

de alta ordem (moral no sentido de que está ligado à arte prática dos homens de reger suas ações 

conforme o princípio de utilidade). O amor ao progresso, como vimos, está relacionado ao amor 

à liberdade. Quando esse sentimento encontra guarida social, ou seja, quando existem meios 

suficientes e garantidores para a realização do princípio da Liberdade, encontramos as 

condições ideais da ética da utilidade, que como vimos no primeiro capítulo desta dissertação, 

dizem respeito à Regra de Ouro de Jesus de Nazaré: fazer aos outros o que gostaríamos que nos 

fizessem e amar ao próximo como a nós mesmos.  

Nesse contexto, os costumes são bem vindos na medida em que otimizam a felicidade 

humana; todavia, quando eles se tornam fonte de entorpecimento das atividades mentais dos 

indivíduos, o amor à liberdade deve falar mais alto em prol da maximização da felicidade e do 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, Lima em sua tese de doutorado: 

 

 “A análise da liberdade empreendida por Mill, os momentos que ele 
destacou no que diz respeito à luta por ela, não representam apenas o desejo 

humano de não ser tiranizado pelos governantes e pela maioria, mas apontam 

para este projeto maior e mais nobre, qual seja: o de que o desenvolvimento 
humano em geral, a melhoria das condições de vida dos indivíduos e mesmo 

sua felicidade e bem-estar estão inarredavelmente conectados à liberdade da 

qual eles podem ou não desfrutar na sociedade em que eles vivem.” (LIMA, 
2015, p. 210) 

 

Agora passaremos à uma análise mais minuciosa do tema individualidade dentro da 

teoria da liberdade de Mill. 

1.3.1 - DA INDIVIDUALIDADE 

No terceiro capítulo da Liberdade, chamado Da individualidade como um dos elementos 

do bem-estar, o autor aduz que tendo sido expostas as razões que tornam imprescindíveis a 

existência de homens livres no seio social, passará a expor as justificativas que fazem da 

individualidade um dos elementos imperativos à felicidade humana.  

Para Mill, como já vimos anteriormente, a individualidade é o campo do foro íntimo de 

cada indivíduo; a parte das nossas vidas em torno da qual se reúnem nossos sentimentos, 



105 
 

anseios, preferências, aversões, ânimo moral e físico. A individualidade é o domínio que nos 

singulariza diante de nossos semelhantes e por isso ela se assenta sobre o setor das ações que 

concernem apenas aos próprios agentes. Nesse sentido, aduz o filósofo: 

 

“(...) é desejável que nas coisas que não digam respeito primariamente aos 

outros, a individualidade se possa afirmar. Onde a norma de conduta não é o 
próprio caráter, mas as tradições e costumes alheios, falta um dos principais 

ingredientes da felicidade humana, e, de modo completo, o principal 

ingrediente do progresso individual e social.” (MILL, 2000 p.93) 

 

Segundo o filósofo, o princípio da individualidade não é devidamente reconhecido e 

valorizado. Afirma que se fosse sentido pelos homens que o livre desenvolvimento da 

individualidade é um dos meios fundamentais para a obtenção de bem-estar, que ele é parte e 

condição de tudo o que se conhece pelos termos civilização, instrução, educação e cultura,  não 

haveria perigo de que a individualidade e a liberdade fossem subestimadas. Para Mill, o ponto 

para o qual todo ser humano deve incessantemente dirigir os seus esforços é o da 

individualidade de poder e desenvolvimento. Afinal, o pleno desenvolvimento da natureza 

humana é um dos principais pontos do sistema moral do autor. 

O filósofo esclarece que apesar do grande valor da individualidade, seria um equívoco 

pretender que os homens vivessem como se nada tivessem conhecido no mundo antes que aqui 

chegassem, pois a experiência da humanidade realmente pode mostrar que um modo de 

existência ou de conduta é preferível a outro. Aduz que ninguém nega que os indivíduos devam 

receber na juventude o ensino necessário para conhecerem os resultados verificados da 

experiência humana e deles se beneficiarem. Contudo, isso não deve impedir que um indivíduo 

que atingiu à madureza das suas faculdades, use e interprete de maneira própria a sua 

experiência de vida.  

Também é importante atentar para o fato de que se os costumes são bons enquanto 

costumes, e ainda convenientes ao indivíduo, aderir prontamente a eles não educa, nem 

desenvolve nos sujeitos as qualidades que são propriamente humanas, tais como as faculdades 

de: percepção, juízo, sentimento discriminatório, atividade mental, mesmo de preferência 

moral. Todas essas capacidades só se exercitam através de escolhas. Isso quer dizer que quem 

faz algo porque o costume ordena, não escolhe e por isso não ganha prática quer de discernir, 

quer de desejar o melhor. Nesse sentido afirma que: 
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“Os poderes mentais e morais, como os musculares, só se aperfeiçoam pelo 
uso. As faculdades não são postas em exercício quando se faz algo meramente 

porque os outros fazem, nem quando se crê algo só porque os outros creem. 

Se os fundamentos de uma opinião não são concludentes para a razão do 
indivíduo, essa razão não pode ser robustecida, mas antes se enfraquecerá 

adotando tal crença. E se os motivos de um ato não são tais que se coadunem 

com os sentimentos e o caráter da pessoa, esse ato torna os sentimentos e o 
caráter inertes e entorpecidos, ao invés de ativos e enérgicos.” (MILL, 2000, 

p. 95) 

 

O filósofo afirma que geralmente se admite a autonomia da razão humana, mas não há 

a mesma boa vontade para se admitir a autonomia dos nossos desejos ou para aceitar que possuir 

impulsos autônomos não constitui um perigo. Todavia, desejos e impulsos são partes 

igualmente importantes, quando comparadas com crenças e freios, por exemplo. Os impulsos 

fortes só são perigosos quando não são compensados com as outras características que 

compõem os caracteres, como as ponderações racionais, etc. Por essas razões, Mill acredita que 

a educação da humanidade deve ter como preocupação, além da transmissão dos conhecimentos 

científicos, esclarecimentos sobre a natureza humana, seu desenvolvimento e moralidade. 

Nesse sentido, Skorupski esclarece: 

 

“Todo o valor humano é baseado nesta imanente racionalidade dos 
sentimentos e não pode ser fundado de nenhuma outra maneira. Educar os 

sentimentos consiste em desenvolvê-los de acordo com sua espontaneidade. 

O processo é intrinsecamente dialógico e exploratório, e só pode ocorrer 

plenamente somente em condições de liberdade.” (SKORUPSKI, 2006, p. 31) 

 

A citação evidencia que na teoria de Mill o desenvolvimento humano se dá 

necessariamente pelo aprimoramento da natureza humana e de todos os seus componentes, tais 

como a razão e os sentimentos. Também depreendemos dos esclarecimentos de Skorupski que 

referido desenvolvimento só é possível se o indivíduo possuir ao seu redor um meio no qual a 

liberdade possa crescer.  

A importância dos sujeitos experimentarem sua espontaneidade interior não é pequena 

no sistema teórico de Mill. O autor afirma que a humanidade sempre necessitou de pessoas que 

encontrassem inovações e que indicassem quando o que foi verdade deixou de ser. Esses 

indivíduos são os que iniciam novas práticas e fornecem os exemplos de um senso melhor na 

vida humana. Todavia, não é qualquer sujeito que pode prestar à humanidade esse benefício; 
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há apenas alguns poucos cujos experimentos, se adotados pelos outros, constituiriam um 

aperfeiçoamento da prática humana. Esses poucos são o que Mill chama de indivíduos de gênio. 

Para uma sociedade fazer surgir um gênio, é imperativo que se preserve o clima de liberdade. 

Todavia, a despeito da importância desses homens excepcionais, tudo o que eles podem 

reivindicar é a liberdade para indicar o caminho para outros.  

Nesse contexto, percebemos que para Mill a individualidade possui importante valor, 

pois é uma parte constituinte da felicidade humana e do desenvolvimento social. As boas 

consequências sociais do cultivo das individualidades expressam-se através do surgimento das 

novidades que os sujeitos que cultivam suas individualidades trazem. Novidade e progresso, 

resultados que surgem através da existência de um grande número de individualidades bem 

cultivadas, são causas mais do que suficientes para explicar o interesse de cada um de nós pelo 

autocultivo e também para que incitemos os nossos semelhantes a buscarem o seu, através dos 

direcionamentos do sentimento de simpatia.  

No capítulo IV da Liberdade, chamado Dos limites da autoridade da sociedade sobre o 

indivíduo, o filósofo inicia a sua argumentação afirmando que embora a sociedade não se funde 

num contrato, e embora nenhum proveito se tire da invenção de um contrato do qual se deduzam 

as obrigações sociais, cada membro da sociedade, na medida em que se beneficia da proteção 

social, deve uma retribuição por esse benefício. Nesse sentido, é o fato de se viver em sociedade 

que torna indispensável que cada um seja de alguma forma obrigado a observar certas linhas de 

conduta. Essa conduta consiste, primeiro, em não ofender os interesses de outros e, segundo, 

em cada um suportar a sua parte nos labores e sacrifícios que sejam necessários na defesa da 

sociedade ou dos seus membros contra danos e incômodos. 

O autor afirma que por incompreensão dos seus termos, por vezes o seu pensamento 

sobre a liberdade é interpretado como uma doutrina de indiferença egoística. O foco no 

indivíduo pode ser mal concebido e avaliado como se os seres humanos nada tivessem a ver 

com a conduta alheia e por isso não devessem se interessar pelas boas ações e pelo bem-estar 

dos outros, salvo estando o próprio interesse envolvido.  

Todavia, adverte Mill, os esforços desinteressados em promover o bem alheio 

necessitam ser intensamente incrementados socialmente e por isso são largamente estimulados 

por sua teoria. Segundo o filósofo, é tarefa da educação cultivar no seio social caracteres 

enérgicos em sua individualidade e honestos no seu interesse pelo bem estar para com as demais 

individualidades.  



108 
 

Aqui, mais uma vez, deparamo-nos com o chamado de Mill para que o princípio da 

utilidade seja posto em prática, inclusive, na seara concernente à liberdade. O princípio da 

utilidade, através do seu comando em relação à simpatia, é que impulsiona os homens a 

harmonizarem os seus interesses individuais com o interesse dos demais sujeitos. Se não fosse 

assim, o cultivo das individualidades passaria a ser um problema social e não um meio para 

felicidade, pois os indivíduos considerariam apenas aquilo que lhes fosse aprazível e 

desconsiderariam o bem estar dos demais sujeitos.  

Vimos nos primeiros capítulos deste trabalho que a simpatia é o ideal da perfeição da 

moralidade utilitarista e é também uma poderosa sanção dessa moralidade. Neste capítulo, 

estamos conferindo que as discussões de Mill sobre a liberdade também se dão dentro do 

contexto da moral, então, a liberdade está igualmente adstrita aos preceitos da utilidade e por 

isso deve ser balizada pelo amor a si mesmo e ao próximo que ocorrem naturalmente através 

do desenvolvimento da simpatia. 

1.3.2 -DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

No capítulo V da Liberdade, Mill expõe as hipóteses de aplicação do princípio de 

Liberdade. O filósofo explica que oferece exemplos de aplicação que podem servir para trazer 

maior clareza sobre o significado e os limites da atuação dos dois preceitos mencionados 

anteriormente, que são: o indivíduo não responde perante à sociedade pelos deveres para 

consigo mesmo; e o indivíduo responde socialmente pelas ações prejudiciais aos interesses 

alheios. Nessa segunda circunstância, o sujeito é responsável e pode ser sujeito à punição, tanto 

social como legal, se a sociedade avalia que a sua defesa requer uma ou outra. 

Neste momento do trabalho podemos articular uma maior relação do amor com a 

liberdade através dessas duas máximas, no seguinte sentido: apesar de o indivíduo não ser 

responsável por suas ações legalmente quando não toca os outros, o cultivo do amor e 

consideração ao próximo do ponto de vista moral é desejável e isto inclusive impede que 

indivíduos venham a causar danos a outrem no futuro. Por isso, mais uma vez o amor se revela 

como um elemento indispensável para compreensão e efetivação do padrão moral utilitarista. 

Mill destaca que por vezes um dano ou probabilidade de dano aos interesses alheios 

justifica a interferência da sociedade, porém a ocorrência de dano em outra pessoa através de 

nossas ações nem sempre irá justificar tal interferência. É assim, pois em muitos casos um 

indivíduo visando um objetivo legitimo causa lesão a outros, ou intercepta um bem que eles 

tinham esperança de alcançar. Tais conflitos de interesses surgem, muitas vezes, de más 
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instituições sociais, mas são inevitáveis enquanto as instituições perduram. Por exemplo, quem 

quer que obtenha sucesso em uma profissão lotada ou num concurso; quem quer que seja 

preferido a outrem numa disputa por um objeto que ambos desejem, colhe benefício do prejuízo 

do outro. Nos exemplos que citamos, não se deve pretender que o princípio do dano seja 

manejado em prol daquele que se sentiu preterido. 

O autor também articula o exemplo que envolve a venda de venenos. Através dessa 

ilustração, Mill pretende nos habilitar a decidir quais, entre os modos possíveis de 

regulamentação, contrariam ou não o princípio da liberdade. Uma cautela como a de marcar a 

droga com alguma palavra que exprima o seu caráter perigoso, pode ser imposta sem violação 

da liberdade. Precauções de natureza similar poderiam ser impostas à venda de artigos próprios 

que poderiam servir como instrumentos de crimes. Nesses casos, o vendedor poderia ser 

solicitado a lançar num registro a época exata da transação, o nome e o endereço do comprador, 

a precisa qualidade e quantidade vendida, perguntar o fim para que o artigo é necessitado e 

registrar a resposta recebida. Tais regulamentações não seriam, em regra, impedimentos 

materiais à obtenção do artigo, mas um obstáculo considerável a se fazer dele um uso impróprio.  

Mill trata ainda no capítulo V da questão da educação. O autor afirma que tudo o que se 

disse da importância da individualidade de caráter, da diversidade de opiniões e de modos de 

conduta, também deve ser aplicado à diversidade de educação. Assim sendo, na opinião de Mill, 

uma educação geral pelo Estado é um caminho que finda acomodando as pessoas de forma 

semelhante. Dessa forma, apenas quando a sociedade se encontra numa situação de tal atraso 

que não consegue por conta própria proporcionar instituições convenientes para uma educação 

diversificada, é que pode o governo, como o menor de dois males, tomar sobre si o cuidado das 

escolas e das universidades. 

O filósofo segue argumentando que as objeções à interferência governamental, quando 

ela não envolve desrespeito à liberdade, podem ser de três gêneros. O primeiro é relativo a 

coisas mais adequadas a serem feitas pelos indivíduos do que pelo governo. Em geral, ninguém 

está mais em condições de conduzir um negócio, ou de determinar como e por quem deva ser 

conduzido, do que os pessoalmente interessados. A segunda objeção diz respeito aos casos nos 

quais, embora os indivíduos, em regra, não possam fazer a coisa em apreço tão bem como os 

funcionários governamentais, é desejável que o façam como um meio para a sua educação 

mental. A terceira e mais eficaz razão para limitar a interferência do governo é o grande perigo 

de lhe aumentar desnecessariamente o poder.  
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Para aclarar os contornos da discussão sobre os limites da interferência do governo na 

vida dos indivíduos, colacionaremos os esclarecimentos contidos no livro Why read Mill 

today?de Skorupski: 

 

“Em geral, as posições de Mill são que a intervenção, mesmo quando não é 

inconsistente com o Princípio da Liberdade, deve ser evitada sempre que 
possível: porque as coisas são melhoradas principalmente por indivíduos, 

porque quando são feitas por indivíduos, é ela própria uma educação em 

autogoverno.” (SKORUPSKI, 2006, p. 51) 26 

 

Por todo o exposto, concluímos que determinar o ponto de equilíbrio entre a necessidade 

de liberdade e individualidade de cada um de nós, em relação às atividades governamentais, é 

a principal questão tratada na Liberdade. A despeito de todas as controvérsias que giram em 

torno do assunto, Mill corajosamente aponta rumos que podem equalizar as forças da 

individualidade e da sociedade. A independência pessoal, a liberdade moral e a espontaneidade 

individual são os valores que sustentam a Liberdade e que devem ser o freio da atividade estatal. 

Referidos valores se originam e se validam pelo princípio da utilidade, axioma que em sua 

perfeição ideal corresponde à Regra de Ouro de Jesus de Nazaré de amor por si mesmo e ao 

próximo. Anteriormente esclarecemos e agora reafirmamos que sem a simpatia, a prática do 

cultivo da individualidade não fomentaria a felicidade geral que Mill almeja. Nesse sentido, 

liberdade e simpatia são elementos na teoria de Mill que se perfazem conjuntamente. Assim 

sendo, para a conquista da liberdade individual e para que vivamos numa sociedade livre, é 

indispensável que os indivíduos cultivem o amor apontado por Mill como o ideal da sua 

moralidade. 

                                                             
26 Tradução nossa 
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A presente dissertação se baseou nos trabalhos sobre ética e filosofia desenvolvidos por 

John Stuart Mill, notadamente o que o autor produziu a respeito do tema “amor” – entendido 

neste trabalho como o sentimento de simpatia -  dentro do seu sistema moral.  Mill viveu entre 

os anos de 1806 e 1873 e faz parte da tradição filosófica designada pelo nome “utilitarismo”.  

Conferimos que o utilitarismo é uma teoria ética ancorada numa ciência da natureza 

humana. A referida natureza é descrita pela tese hedonista que expõe que os homens buscam 

prazer e repelem a dor. Vimos que Mill reformula, na teoria da utilidade, algumas questões 

referentes à natureza dos homens, evidenciando outros aspectos, tais como: a capacidade de 

experimentação de prazeres de qualidade superior; a capacidade de desenvolvimento 

qualitativo ao longo do tempo; a capacidade de agir por hábito e as leis da mente. Esses novos 

aspectos da natureza humana são chamados de subteses da tese hedonista, pois todas essas 

características continuam servindo  principal marca da natureza humana que é a maximização 

de felicidade e a minimização das dores.  

O princípio moral da utilidade se ancora na tese hedonista e por isso preceitua que uma 

ação é correta na medida em que as consequências dela maximizam prazer ou felicidade e errada 

na medida em que o cálculo pende para a dor.  

Argumentamos e concluímos que a complexificação elaborada por Mill na noção da 

natureza humana, abriu possibilidades para a complexificação da sua teoria moral. Uma dessas 

repercussões é a inserção da questão dos princípios secundários da moralidade na teoria do 

filósofo. Os princípios secundários são comandos morais que agem nos indivíduos pela força 

do hábito e dos costumes. Esses subprincípios estão subordinados ao primeiro princípio da 

moral.  Devido aos princípios secundários, não precisamos calcular a todo o tempo sobre a 

moralidade das nossas ações. 

As novas perspectivas trazidas por Mill no utilitarismo também ressaltam a importância 

do cultivo dos sentimentos, dentre eles, o amor. Nesse contexto, vimos que o amor é sinônimo 

de simpatia e que este sentimento é um sentimento moral, um prazer de qualidade superior e 

uma poderosa sanção da moralidade utilitarista27. O amor é evidenciado na teoria de Mill como 

                                                             
27As sanções na teoria de Mill são sentimentos de prazer ou dor que conduzem o agente moral a agir em 
conformidade com os ditames de um padrão moral qualquer. No caso do utilitarismo, através do prazer que a 
prática da simpatia proporciona e das dores que a falta de simpatia gera, os agentes são motivados a agir de 
acordo com os preceitos da utilidade. 
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o ideal de perfeição da ética da utilidade, pois ele é um sentimento que desenvolve a natureza 

humana e maximiza prazer em perfeita conformidade com os ditames do princípio da utilidade. 

A prática do amor, na teoria de Mill, implica na atitude moral dos sujeitos de sempre 

levarem em consideração a felicidade de todos os envolvidos nas situações. É assim, pois a 

felicidade que os utilitaristas aceitam como padrão do que é certo na conduta,  não é apenas a 

do próprio agente, mas a de todos os envolvidos na circunstância concreta. Mill esclarece que 

para nos aproximarmos o máximo possível desse ideal, a utilidade preceitua que as leis e os 

dispositivos sociais ponham a felicidade ou o interesse de cada indivíduo em harmonia com os 

interesses do todo; bem como, que a educação e a opinião estabeleçam na consciência de cada 

indivíduo uma associação indissolúvel entre sua própria felicidade e o bem de todos. 

Até chegarmos às conclusões apontadas nos parágrafos anteriores, percorremos nesta 

dissertação o caminho que Mill construiu para a elaboração e validação da sua noção de 

natureza humana. Vimos que em sua obra A Lógica das Ciências Morais, o autor desenvolveu 

argumentos para comprovar a existência de uma ciência da natureza humana chamada etologia. 

A etologia corresponde à ciência inteira da nossa natureza mental e moral; as leis etológicas 

seriam, então, as leis da formação do caráter humano. O filósofo estabelece uma relação íntima 

entre a psicologia e a etologia. A primeira determinaria as leis simples da mente em geral e a 

segunda investigaria as operações dessas leis em combinações complexas de circunstâncias.  

O autor delimita os objetos das investigações da psicologia que são: os pensamentos, 

sentimentos e ações dos seres humanos. Nesse sentido, a ciência da natureza humana alcançaria 

o seu ideal de perfeição se lograsse prever como um indivíduo pensaria, sentiria ou agiria no 

curso da sua vida. Todavia, Mill admite que as ações dos indivíduos não podem ser previstas 

com perfeita exatidão, porque não se pode prever a totalidade das circunstâncias em que estão 

colocadas. Não obstante essas dificuldades, vimos que o autor persiste na defesa de que esses 

embaraços não implicam na inexistência das causas que determinam os modos de pensar, sentir 

e agir dos homens em geral e por isso, há a possibilidade de elaboração de uma ciência da 

natureza humana.  

Elucidamos que o método empirista de Mill (método dedutivo inverso) faz com que o 

autor considere em suas investigações apenas os fenômenos mentais e não a natureza essencial 

do que é a mente. Esses fenômenos são: pensamentos, emoções, vontades e sensações. 
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Explicamos que as leis da mente compõem a parte universal ou abstrata da filosofia da 

natureza humana e que essas leis não são as únicas fontes de conhecimento que servem para 

montar o quadro dessa ciência. O conhecimento da experiência comum que é obtido a 

posteriori, chamado por Mill de leis empíricas, é indispensável para a construção da etologia. 

As leis empíricas, no contexto epistemológico criado pelo autor, servem para verificar as 

conclusões da teoria científica.  

Sobre as leis da mente, o autor esclarece que algumas são mais gerais, outras mais 

específicas e então elenca as mais gerais. A primeira lei da mente discutida por Mill é herança 

direta da tradição filosófica empirista e afirma que toda impressão mental tem sua ideia, ou 

seja, sempre que um estado de consciência é provocado em nós, um grau inferior do mesmo 

estado de consciência é suscetível de ser reproduzido sem a presença de nenhuma causa similar 

àquela que o provocou inicialmente.  

A segunda lei afirma que essas ideias ou estados mentais secundários são provocados 

por nossas impressões ou por outras ideias, de acordo com certas leis, chamadas de leis de 

associação. A primeira lei de associação descreve que ideias similares tendem a provocar-se 

umas as outras. De acordo com a segunda lei de associação, quando duas impressões foram 

frequentemente experimentadas ou mesmo pensadas simultaneamente ou em sucessão 

imediata, então, sempre que uma dessas impressões, ou a ideia correspondente retorna, a ideia 

de outra tende a ser provocada. A terceira lei associacionista descreve que a maior intensidade 

em uma ou nas duas impressões é equivalente, para torná-las aptas a se provocar umas às outras, 

a uma maior frequência de conjunção.  

Analisamos durante toda a dissertação a relação existente entre a ciência da natureza 

humana e a moralidade. Concluímos que a moralidade é uma investigação cujos resultados se 

expressam no modo imperativo, enquanto as investigações científicas se exprimem no modo 

indicativo. Vimos que o modo imperativo é característico da arte, enquanto distinta da ciência. 

Para Mill, tudo o que se manifesta em regras ou preceitos, e não em afirmações a respeito de 

questões de fato se chama arte. Assim sendo, a ética ou moralidade é a parte da arte que 

corresponde às ciências da natureza humana e da sociedade. 

 A respeito da relação entre os conhecimentos científicos e dos deveres, concluímos que 

eles são independentes um do outro, no sentido de constituírem classes distintas de 

conhecimentos, mas que se complementam da seguinte forma: é nas descrições da ciência que 

devem ser descobertos os conteúdos de toda regra de arte;  a arte, por sua vez, concluirá se o 
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desempenho das ações indicadas pela ciência são desejáveis e, percebendo que são também 

praticáveis, converte as descrições em uma regra ou preceito. Nesse contexto, a ciência da 

natureza humana descreve que os homens por natureza buscam o prazer e fogem da dor; e a 

arte da moralidade assevera que os homens devem maximizar prazer e minimizar as dores. 

 Também verificamos ao longo desta dissertação alguns relatos do filósofo sobre a crise 

mental que experimentou e como ela foi preponderante para que repensasse todo o pensamento 

filosófico e científico que lhe havia sido transmitido. Averiguamos que Mill conseguiu se 

desvincular do estado de ânimo sombrio que se encontrava através do cultivo dos sentimentos 

e que as artes, em especial as poesias de Wordsworth, proporcionaram-lhe bem estar, pois 

proclamavam a felicidade através do exercício e da contemplação sentimental.  

Averiguamos também que em razão do recorte metodológico feito pelo autor na Lógica, 

o amor é entendido como um fenômeno mental, qual seja, um sentimento. E como todo 

sentimento moral (moral no sentido de estar vinculado à arte da moralidade), o amor não é inato 

e sim adquirido. Assim sendo, esse sentimento deve ser cultivado na vida dos homens a fim de 

que possa se desenvolver e maximizar felicidade.  

Aferimos que o amor estimula o desenvolvimento de todas as capacidades humanas e 

que se relaciona com todos os elementos dessa natureza, por exemplo: a disposição dos 

indivíduos experimentarem prazeres de qualidade superior é o elemento que efetivamente 

possibilita que os homens experimentem felicidade pela prática da simpatia. O hábito, por sua 

vez, que é o elemento da natureza humana que gera segurança entre os indivíduos mesmo 

quando eles não estão ponderando racionalmente sobre suas ações e respectivas consequências, 

relaciona-se com o amor, pois adquirir hábitos de amor ao próximo é a via mais efetiva para a 

consecução do bem estar individual e social.  

As leis da mente, outro elemento da natureza humana, relacionam-se com o amor, pois 

através do conhecimento que as leis de associação trazem, podemos criar associações entre a 

prática do amor e prazeres, o que otimiza a realização da simpatia no meio social. 

A capacidade dos homens se desenvolverem no decorrer do tempo, por sua vez, tem 

ligação com o amor, pois é essa capacidade que possibilita o constante aperfeiçoamento dos 

indivíduos e das instituições sociais, inclusive nas questões relacionadas à simpatia. Mill admite 

que a simpatia não é um sentimento forte em muitos indivíduos, porém, a capacidade que esses 
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indivíduos possuem de se desenvolverem alterando os seus caracteres ao longo do tempo, 

permite que a simpatia cresça e se torne realidade para os sujeitos e para a sociedade.  

Verificamos também que a capacidade que os homens possuem de se desenvolverem ao 

longo do tempo é uma das características mais marcantes do modelo de indivíduo desenvolvido 

por Mill, bem como para todo o seu sistema ético, pois é através dessa capacidade de alteração 

e aprimoramento humano, que o princípio da utilidade pode efetivamente ocorrer nas 

sociedades humanas que são sempre marcadas pelo dinamismo. No nível individual, a 

possibilidade dos indivíduos se alterarem e aprimorarem, corresponde ao próprio sentimento de 

liberdade individual.  

Para Mill, a liberdade é uma questão que pode ser analisada pelo viés da natureza 

humana e pelo viés político. Quando analisada pela ciência da natureza humana é considerada  

o sentimento moral responsável pela capacidade dos homens alterarem e formarem seus 

próprios caracteres. O sentimento de liberdade se relaciona com o sentimento de simpatia, pois 

ambos são prazeres de qualidade superior que quando experimentados ensejam o 

aprimoramento dos indivíduos e da sociedade. A liberdade impulsiona o cultivo da 

individualidade; o amor, por sua vez, além de incentivar o cultivo da individualidade, também 

incita nos sujeitos que eles levem em consideração os interesses das outras individualidades. 

Politicamente, a liberdade é entendida como um princípio que norteia as ações dos indivíduos 

e também do Estado no sentido de garantir a liberdade de cada um na sua esfera individual, 

desde que as ações individuais não causem prejuízos aos outros. Nesse contexto, o amor se 

relaciona com a liberdade, pois é pelo exercício pleno da simpatia que se garante que as 

liberdades individuais e que os interesses dos indivíduos frente ao Estado sejam 

compatibilizados.  

Reiteramos durante a dissertação que o aprimoramento humano e dos arranjos 

institucionais são elementos indispensáveis, na teoria moral de Mill, e estão conectados com a 

prática da simpatia, pois como vimos, esta é um sentimento a ser cultivado nos homens por 

meio desse aprimoramento.  

 Ponderamos também que as regras de justiça são regras morais baseadas no princípio 

da utilidade. As regras de justiça se diferenciam das demais normas da moralidade, pois tutelam 

interesses diferenciados, que são os relacionados à segurança social.  Analisamos que o que 

garante que as regras de justiça se realizem são as simpatias sociais, sentimento que neste 

trabalho consideramos como sinônimo de amor. É através do amor a si mesmo e ao próximo, 
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ou seja, é através da consideração dos indivíduos de que a felicidade dos outros faz parte da sua 

própria felicidade, que o interesses comum dos homens em torno da preservação da segurança 

pode ser efetivado.  

 Por fim, discorremos sobre as discussões em torno do utilitarismo de Mill ser um 

utilitarismo de ato (o utilitarismo de ato decide sobre a retidão ou erro de uma ação levando em 

consideração se a ação maximiza felicidade) ou um utilitarismo de regras (nessa perspectiva, o 

critério moral seria a obediência a certas regras que ensejam felicidade). Concluímos, então, 

que o utilitarismo de Mill é uma teoria moral de ato mais complexo, pois o pensamento ético 

do filósofo abrange aspectos do utilitarismo de ato (nos casos em que o agente moral deve 

ponderar racionalmente sobre as consequências das suas ações) e também aspectos do 

utilitarismo de regras (quando o recomendado é que o agente aja de acordo com os costumes e 

princípios secundários da moral).  Vimos que enquadrar Mill num tipo de utilitarismo de ato 

mais complexo tem fundamento por causa todos os processos complexificadores que o autor 

engendrou em seu sistema filosófico, complexificando a noção de natureza humana e 

moralidade da tradição utilitarista.  

Através das elucidações colacionadas neste trabalho, concluímos que o amor é um 

elemento de grande importância na ética utilitarista de John Stuart Mill. O amor – simpatia -, 

conforme expomos, está intimamente relacionado à natureza humana por ser fonte de 

otimização de prazer. Ele gera felicidade tanto por ser um bem em si mesmo, ou seja, a 

experiência mesma de senti-lo é prazerosa, como porque ativa nossas faculdades superiores, 

ensejando o desenvolvimento e a dignidade dos homens. Por fim, destacamos mais uma vez 

que fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem e amar ao próximo como a nós 

mesmos, direcionamentos contidos no preceito de ouro de Jesus de Nazaré, constituem, 

segundo Mill, a perfeição ideal da moralidade utilitarista.  Nesse sentido, admitimos que dentre 

todos os sentimentos superiores, o amor é o que mais se aproxima do bem estabelecido na 

Teoria da Utilidade.  
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