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ENSAIO 

Coloca o teu código de identificação e o tópico escolhido nos espaços assinalados a cinzento. 

Redige o teu ensaio abaixo, em Calibri, tamanho 11, justificado, com o espaçamento pré-definido. Não escrevas o 

teu nome (ou qualquer elemento que te identifique) e não alteres elementos do cabeçalho. 

 

A questão da moralidade de qualquer acção é um problema complexo e debatido 

frequentemente pelos maiores pensadores e filósofos. Isto deve-se talvez à extrema 

importância de que se reveste. De facto, a preocupação com a justificação moral das nossas 

acções, que é, no fundo, o problema deste ensaio, sob a forma prática de um dilema, é 

fundamental para qualquer tipo de civilização humana, pois é essa a base da legalidade e da 

regulamentação da vida em sociedade, uma vez que esta não consegue dispensar regras, que 

vão buscar a sua base à Moral e à Ética. Sem a moralidade, e sem critérios definidos, fruto de 

pensamento racional, é impossível estabelecer regras de convivência, por não existir 

justificação para as mesmas. Sem leis, é evidente que a civilização humana não tardaria em 

desaparecer. Além disso, o Bem e o Mal são objectos de debate ativo por motivarem todo o 

tipo de crenças sociais e civis em que nos baseamos, bem como os próprios valores. É evidente 

que é um assunto da maior importância. 

 Assim, o problema deste ensaio é “Será que é moralmente permissível fazer algo que em 

circunstâncias diferentes caracterizaríamos de mal se nos permite evitar algo ainda pior?”, o 

que tenciona reflectir sobre quais os nossos critérios de moralidade, particularmente numa 

situação problemática, tal como é a tortura, dado que somos naturalmente adversos à ideia de 

torturar um outro ser humano. A posição que tenciono defender é a seguinte: Se me é possível 

poupar a tortura a cinco inocentes, creio ser meu dever torturar um único, uma vez que a 

minha acção seria a que teria melhores consequências, nomeadamente a maximização da 

felicidade para todos quantos envolvidos, uma vez que creio ser uma acção boa aquela que 

resultou um consequências que trouxeram a maior felicidade possível ao maior número de 

indivíduos. 

Antes de avançar, considero necessário esclarecer alguns conceitos. Entende-se por acção algo 

voluntário, feito conscientemente e após deliberação (o processo pelo qual o sujeito considera 

os lados positivos e negativos da ação de modo a chegar a um valor moral e escolhe se a faz e 

como) por um sujeito denominado por agente da acção, sujeito esse capaz de raciocínio e de 

entendimento, que julgou e efectuou uma acção estando consciente do seu valor moral. Creio 

que não há dúvidas acerca do conceito de Mal e mau ou de Bem e bom. O mesmo se estende 

para os seus sinónimos, como incorrecto e errado ou correcto e certo, respectivamente. 

Quanto ao conceito de felicidade, muitas vezes incerto e vago, defino como o estado de maior 

prazer possível, prazer esse que, no entanto, é divisível em dois tipos: prazeres inferiores, 

aqueles mais aproximados da pura satisfação de necessidades biológicas (os prazeres 

relacionados com a ingestão de alimentos, bebidas ou outras substâncias, os prazeres sexuais, 

entre muitos outros) e os prazeres superiores, aqueles que estão ligados à expressão cognitiva, 

artística e emocional do ser humano, tal como a admiração da Arte, a investigação científica, 
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as ligações afectivas, etc., e que, como o nome indica, são superiores aos primeiros, devendo, 

por isso, ser priorizados. Assim, um prazer superior incompleto é preferível a um prazer 

inferior completo (na analogia de Stuart Mill, é preferível ser um Sócrates insatisfeito que um 

porco satisfeito, precisamente em virtude de que os prazeres de um filósofo, mesmo que 

incompletos, são preferíveis aos de um animal, independentemente da sua satisfação, apenas 

por lhes serem superiores).  

Assim, retomo a minha posição: é permissível torturar um inocente se essa for a única forma 

de evitar a tortura de outros cinco. O meu ponto de vista baseia-se no Utilitarismo, posição 

que defende que uma acção boa é aquela que leva às melhores consequências, ou seja, que 

leva a uma maximização da felicidade conforme anteriormente descrita (maior felicidade para 

o maior número de pessoas). Esse deve ser o critério para avaliar as consequências de uma 

acção pois é a melhor maneira de quantificar o Bem. Assim, como a minha acção levará a 

felicidade ao maior número de pessoas, ela é, nestas circunstâncias, boa. No caso da minha 

acção, cinco pessoas não são torturadas, mas uma é, o que leva a um “balanço” de felicidade, 

digamos assim, de quatro pessoas. No caso de eu decidir não torturar o inocente, e assumindo, 

como se afirma, que essa é a única forma de salvar os outros cinco, estes são torturados. O 

“balanço” é aí de quatro pessoas “negativas”, digamos, ou seja, houve uma diminuição de 

felicidade equivalente à tortura de quatro pessoas, o que, comparado com o aumento de 

felicidade equiparado às quatro pessoas que não foram torturadas, é indubitavelmente mau. É 

claro que não é bom torturar uma pessoa inocente, no entanto, se essa acção leva à salvação 

de cinco, então, agindo no sentido da maximização da felicidade, é uma acção correta. Parte-

se do princípio de que ao torturar um inocente ocorre efectivamente a libertação dos cinco 

outros, e que não acontece qualquer outra acção que venha alterar a situação (após a tortura 

do inocente e a salvação dos cinco, nada mais acontece). Nesta perspectiva, o meu dever seria 

sempre agir de acordo com o que resultaria numa maior felicidade para todos. Se a pessoa a 

torturar para salvar os cinco inocentes fosse eu, o meu dever seria torturar-me ou entregar-me 

à tortura.   

Este ponto de vista conta com várias críticas. Uma delas é a de que deixa a intenção 

totalmente de fora no processo moral, e que determina que alguém que efectuou algo 

puramente pela vantagem que esperava obter está no mesmo patamar moral que alguém que 

verdadeiramente desejava ajudar o próximo, pois sendo a acção igual, também o são as 

consequências, logo a acção tem o mesmo valor moral. Outra diz que esta linha de 

pensamento pode levar a genocídios ou outros crimes contra minorias, por se poder 

argumentar que o sacrifício dos poucos leva a maiores felicidades para os muitos. Uma outra 

objecção apresenta ainda a posição de que é injusto e incorrecto avaliar as nossas acções 

durante o processo deliberativo por algo que não sabemos. De facto, não conseguimos 

determinar com exactidão o futuro, nem as consequências da nossa acção, que pode na 

verdade não ser nada do que esperávamos (ao torturar um inocente podemos não salvar, mas 

inadvertidamente torturar ainda os cinco que esperávamos salvar.) 

No entanto, existem perspectivas segundo as quais essa acção, e a consequente salvação de 

cinco pessoas, é errada, nomeadamente a Ética Formal, ou Deontológica, proposta por I. Kant. 

De acordo com este filósofo, a moralidade de uma acção não é decidida pelas suas 

consequências, mas pela intenção do agente da acção. Nesta perspectiva, uma acção boa é 

aquela que foi feita sem outra intenção senão efectuar uma acção boa (não ajudou uma 

velhinha a atravessar a estrada porque esperava pagamento, mas porque se tratava da coisa 

certa a fazer) e que respeita o Imperativo Categórico. O Imperativo Categórico é, 
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resumidamente, a expressão “E se fizessem todos o mesmo?”, ou seja, trata-se da 

transformação da norma da acção em regra universal, ou seja, a transformação do ponto 

essencial da nossa acção em algo que pudesse ser feito por todos, de forma categórica. Neste 

caso, o agente da acção perguntar-se-ia a si mesmo: “Será que torturar um inocente se pode 

tornar uma regra universal?” A resposta a esta pergunta é obviamente não. A tortura de 

inocentes, quando transmutada para imperativo universal, demonstra o seu evidente carácter 

incorrecto. Assim, desejoso de agir bem, o sujeito não tortura o inocente, deixando assim 

cinco inocentes à tortura. Este ponto de vista ignora completamente as consequências das 

nossas acções, avaliando-as apenas pela nossa intenção e pela nossa aplicação do Imperativo 

Categórico.  

Antes de responder às objecções levantadas à minha posição, gostaria de apresentar algumas 

à perspectiva contrária. Em primeiro lugar, a moral kantiana é extremamente difícil de aplicar, 

tendo em conta que implica uma intenção sempre correta, ou seja, o desejo constante de 

fazer o bem sem esperar nada em troca, e um raciocínio incessante no que respeita ao 

Imperativo Categórico. Tudo isto significa que a grande maioria das nossas acções (e, a bem 

dizer, da Humanidade) são más, pois o processo de deliberação exigido, que teria 

forçosamente de ser enorme, não pode ocorrer para todas as acções que efectuamos. Seria 

necessária uma vontade mais que santa para poder corresponder às exigências colossais 

postas por esta posição. 

Por outro lado, se o Utilitarismo ignora a intenção, então a Ética Deontológica ignora as 

consequências da acção, de tal modo que chega a ignorar a acção em si.  

Não parece justo a qualquer um de nós que se avalie algo por factores que lhe são externos. 

Não é justo que a nota de um aluno seja atribuída com base nos resultados do colega, tal como 

não seria justo se o examinador deste ensaio o avaliasse devido aos argumentos de outro 

qualquer. Assim, para avaliar justamente algo, temos que apenas considerar os factores 

inerentes ao que está em exame. Por outras palavras, devemos examiná-lo apenas tendo em 

conta o seu valor intrínseco, não os factores extrínsecos. O mesmo se passa, creio eu, na 

avaliação valorativa. A avaliação da acção não é a avaliação do seu agente, na qual considero 

indispensável a consideração da intenção, como desenvolvo abaixo, e a mesma intenção pode 

ser efectuada por agentes diferentes (quando digo a mesma intenção, estou a presumir a 

mesma acção, exactamente igual, nas mesmas circunstâncias). Se a acção, pelo simples facto 

de mudar de agente, muda de valor moral, o que ocorre na Ética Formal, dado que diferentes 

agentes têm diferentes motivações e intenções, assim levando acções efectuadas com 

diferentes intenções a diferentes valores, então parece-me óbvio que estamos a atribuir valor 

a uma acção não com base nela, mas com base em factores que lhe são externos. A intenção 

do agente é um factor extrínseco à acção, que pode ser substituído sem alteração da própria 

acção. Assim, porque altera o seu valor moral? Não falamos aqui do valor moral da pessoa 

naquele instante, pois, para isso, a intenção com que se efectuou a acção já é intrínseca e é 

deveras importante para a análise moral do agente. No entanto, aqui falamos do valor da 

própria acção, que é ignorada nesta análise pois ela própria não constitui objecto de 

examinação. Ela limita-se a ser um prolongamento da intenção, apesar de ser ela que está a 

ser julgada. Avaliar a intenção no processo do julgamento moral reduz de tal forma o papel da 

acção que esta não chega sequer a ser considerada. 

Assim, a intenção não deve, na minha opinião, ser incluída na análise da acção, apenas do 

agente, por não constituir factor intrínseco à mesma. Fazê-lo seria avaliar algo por critérios 
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que lhe são exteriores, o que me parece ser injusto, particularmente quando resulta na mesma 

ser completamente ignorada no processo. 

Contudo, as consequências são plenamente intrínsecas à acção, dado que uma mesma acção 

(e incluo nesta definição não só a manutenção dos detalhes da acção, mas também do 

contexto em que se encontra, o que justificarei adiante) terá iguais consequências. Aliás, a 

consequência é o factor mais intrínseco à acção, pois dela depende inteiramente, e a mínima 

mudança na acção original pode conduzir a consequências muito diferentes. De facto, a acção 

engloba em si a consequência pois, tal como a consequência é originada pela acção e dela não 

se consegue libertar, também a acção não se consegue libertar da consequência, pois qualquer 

acção, como bem sabemos, tem consequências, e é impossível, mesmo que escolhamos 

ignorar as consequências durante a deliberação moral, ignorar que elas se seguirão, 

indubitavelmente, à acção.  

Não obstante, é possível argumentar que, se mudarmos o contexto e as circunstâncias em que 

se encontra o sujeito e a acção, a mesma acção originará consequências diferentes. De facto, 

as consequências não são as mesmas em acções iguais se modificarmos o contexto em que a 

acção é efectuada. No entanto, será que duas acções iguais em contextos diferentes são 

verdadeiramente iguais? Creio que não, pois nas duas circunstâncias diferentes, e mesmo que 

a intenção tenha sido a mesma, a acção modificou-se, simplesmente pelo facto de mudar de 

intervenientes, de local, de tempo, enfim, de contexto. Não diríamos que disparar sobre um 

homem prestes a abrir fogo numa área movimentada é a mesma que dar um tiro num homem 

inocente. Mesmo que fosse no mesmo sítio, à mesma hora, com o mesmo atirador, haveria 

sempre diferenças tão significativas que transformam a acção (a inocência do atirador, entre 

outras). Além disso, uma acção está plenamente estabelecida no contexto em que se inserem, 

sendo até modelada por ele. É pouco razoável esperar que não se estabeleça uma ligação 

entre as circunstâncias e a acção, dado que ambos são influenciados e se influenciam um ao 

outro, não podendo ser separados. Dizer que uma acção é igual a uma segunda é dizer que se 

trata da mesma acção propriamente dita, bem como do mesmo contexto. Assim, uma acção 

igual implica circunstâncias iguais, e, assim, implica consequências iguais, independentemente 

da intenção do agente. 

Por fim, vou abordar algumas das críticas que creio poderem ser endereçadas à perspectiva 

utilitarista que expressei anteriormente.  

Primeiramente, a intenção não é, conforme explicado acima, relevante para a caracterização 

moral de uma acção, apesar de ser fundamental para a do agente. De modo a evitar as 

redundâncias, repito apenas o que disse anteriormente, esquematizando na forma clássica de 

um argumento: 

 A avaliação de algo deve ser feita tendo apenas em conta os factores intrínsecos aquilo 

que se pretende examinar. 

 A intenção não é um factor intrínseco à acção. 

 Logo, a intenção não deve ser considerada na avaliação moral de uma acção. 

Um dos exemplos que citei foi o de duas pessoas que fazem a mesma acção, um que age 

porque é aquilo que se deve fazer, porque é o que é correto, outro que age motivado por uma 

potencial recompensa. De acordo com o Utilitarismo, ambas as acções são boas. Aliás, se 

forem exactamente iguais, terão o mesmo valor moral. 
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O facto de assim se equipararem as acções de duas pessoas com intenções diametralmente 

opostas justifica-se pelo simples facto de que ambas as acções são boas, porque ambas têm 

consequências boas. No entanto, o mesmo não deve ser dito dos agentes. 

De seguida, apresentei a possível objecção de que o ponto de vista utilitarista levaria a 

genocídios e outras acções semelhantes contra minorias. No entanto, essa não é a verdadeira 

utilização da filosofia ou de qualquer teoria filosófica, nem corresponde à verdade. 

Argumentar que é para o benefício do maior número de pessoas não o torna benéfico para o 

maior número de pessoas, muito menos correto. O valor moral de qualquer coisa não está 

naquilo que um governo, nem mesmo do que uma pessoa, diz que está, mas sim na acção em 

si e nos seus factores intrínsecos. Por isso, por muito que alguém diga que é a acção certa 

porque leva à maior felicidade para o maior número possível de pessoas envolvidas, isso não a 

torna certa. Ela é certa se for verdadeiramente a acção melhores consequências, 

independentemente daquilo que quem quer que seja diz acerca dela.  

Por último lugar, a terceira possível crítica que apresentei consiste na argumentação de que, 

não sabendo exacta e absolutamente as consequências das nossas acções, avaliarmos as 

mesmas por isso parece-nos injusto e incorrecto.  

De facto, ignoramos as consequências das nossas acções, e, apesar de podermos fazer palpites 

mais ou menos certeiros, nada nos garante que as consequências sejam tal como previmos. 

Talvez a minha acção ao torturar o inocente não resulte na libertação dos outros cinco, mas na 

sua tortura, e talvez até na captura e tortura consequente de mais outros cinco. Antes de agir, 

é-me impossível saber.  

Esta incógnita faz certamente o critério moral parecer difícil, até impossível, de aplicar. Injusto, 

com certeza. No entanto, a facilidade ou justiça da aplicação humana desse critério não é 

relevante para a sua constituição. Caso contrário, abandonávamo-nos a uma existência sem 

moralidade, que deveria ser bastante mais fácil de aplicar. 

No entanto, como podemos aplicar um critério que se baseia no que não sabemos? 

Muitas vezes, sabemos, ou temos uma ideia, por mais vaga que seja, das consequências das 

nossas acções. Não suponho quando escrevo estas linhas que a minha acção motive algum 

nefasto acidente, ou que, quando olhamos pela janela estejamos a influenciar uma corrente 

de ar que dê origem a um furacão num canto distante do Sudeste Asiático. Não que seja 

completamente impossível; acostumamo-nos, no entanto, a determiná-lo como improvável. 

Assim, mesmo que não saibamos completamente, com um grau de certeza absoluto, as 

consequências das nossas acções, podemos supor com razoável justificação, as linhas gerais 

em que vai decorre. 

Contudo, mesmo isto pode não ser suficiente para muitos. Afinal, continua a ser possível que 

demos origem à tal tempestade. Posso também encontrar-me em tal estado que desconheça 

por completo quaisquer das possíveis consequências das minhas acções. Em qualquer caso, e 

apesar de já ter demonstrado que a moralidade de uma acção não depende da sua facilidade 

em ser aplicada, devo fazer, acredito eu, o que me parece melhor. A intenção não vai 

modificar o carácter errado da acção, por qualquer que seja, mas vai contribuir para a minha 

avaliação enquanto agente da acção. Por outro lado, devo admitir que a minha acção, não 

obstante a melhor das intenções com que a cometi, pode vir a revelar-se má, e que fiz a 

escolha errada. Não há nada a fazer. Devo enfrentar o facto de ter errado e admitir o meu 
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erro, pois fiz a escolha, mesmo ignorando as consequências (neste caso, não agir é também 

uma acção, e pode ter sido, ou não, a errada). 

Para concluir, creio que, apesar de considerar incorrecto a tortura de inocentes, acredito que a 

acção correta é escolher torturar um se isso for a única forma de evitar a tortura de outro 

cinco, e se os cinco forem efectivamente salvos, ou seja, se se comprovar que daí resultou um 

aumento na felicidade de todos quantos envolvidos, pois o resultado de uma acção é o único 

factor intrínseco à mesma, não se podendo dizer o mesmo da intenção. Como a avaliação deve 

ser feita tendo por base apenas os factores internos a algo, a avaliação moral de uma acção 

deve basear-se nas suas consequências. Quanto melhores forem, melhor será a acção. O 

critério para julgar as consequências deve ser a felicidade que traz e o número de pessoas para 

quem a traz. 

 


