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Resumo: O projeto tem como objetivo a catalogação e 

análise de dilemas morais. As análises são feitas com 

base em três linhas de pensamento moral, esclarecendo 

como a partir de determinadas premissas as conclusões 

éticas são diversas em cada um dos casos. Ética 

entende-se pela parte da filosofia moral que discute o 

comportamento humano em termos de valor, bem e mal, 

correto e incorreto, justo e injusto.  

 

1. Introdução 
A ética das virtudes de Aristóteles associa justiça a 

dar às pessoas o que elas moralmente merecem, 

alocando bens para promover a equidade. Para justa 

distribuição de um bem deve-se procurar o télos, ou o 
propósito, do bem que está sendo distribuído ou da 

prática social em questão. A ética é busca pela 

felicidade (eudaimonia), que é a plena realização da 

natureza humana. O meio para a realização do homem, 

enquanto animal racional e político, são as virtudes 

(hábito bom), que aperfeiçoam o indivíduo em direção à 

sua plenitude de natureza, a felicidade. O utilitarismo de 

Jeremy Bentham sugere que o mais elevado objetivo da 

moral é maximizar a felicidade, assegurando a 

hegemonia do prazer sobre a dor, seja numa perspectiva 

individual ou coletiva (o máximo de prazer para o maior 
número de pessoas). Tudo pode ser precificado e 

inserido numa escala comum de valores, sem diferenças 

de qualidade entre os prazeres ou dores. Tudo pode ser 

alienado (comprado, contabilizado) num mesmo padrão 

(preço ou quantidade), sejam sentimentos ou até mesmo 

a vida humana. Para a ética da autonomia individual 

(ética do dever) de Immanuel Kant, a felicidade 

(maximização do prazer) não pode ser fundamento da 

moral, porque é essencialmente sub-humana e fora da 

utilidade plena do homem, que por sua natureza racional 

se diferencia dos animais. A base para um julgamento 
moral adequado é precisamente aquilo que mais 

distingue o homem dos outros elementos da natureza, a 

racionalidade. Esta razão pode conceber imperativos 

categóricos universais (age de maneira que o teu ato 

deva ser imitado por todos os homens), que justamente 

por sua natureza racional, devem ser inteligíveis e 

inegáveis para todos os demais homens.  
 

 
Figura 1 - Aristóteles, Kant e Bentham. 

 

2. Metodologia 
Revisão bibliográfica da obra de Michael Sandel 

(2014) [1] e redação de análises a partir de reportagens e 

artigos de opinião retiradas do jornal O Globo [2] e da 

revista Carta Capital [3], com base nas três abordagens 

filosóficas descritas na introdução. 

 

3. Resultados Obtidos 
Artigo: “Na briga entre taxistas e o aplicativo Uber, 

a vaia é para o setor público.” Análises: (1) 

Compreender o télos de uma prática significa 

compreender as virtudes que ela deve honrar e 

recompensar. O propósito da política é o bem comum, 
os cargos e honrarias mais importantes devem ser dados 

a pessoas que se destacam na virtude cívica e na 

capacidade de identificar o bem comum. O descaso com 

o transporte público oriundo das figuras políticas opõe- 

se ao conceito de justiça teleológica de Aristóteles; (2) 

Apesar de prejudicar os taxistas, o aplicativo parece 

estar maximizando a utilidade da maioria, pois além do 

serviço oferecido pelo Uber ser de melhor qualidade em 

relação ao dos taxistas, ele pode tornar-se opção de 

trabalho para desempregados em meio à crise e evitar 

tragédias que vem ocorrendo decorrentes da má 
qualidade dos transportes públicos, sendo portanto 

considerado  justo sob a ótica Utilitarista; (3) Os taxistas 

que por vezes desaparecem em dias de chuva e cobram 

preços abusivos em datas festivas não estão agindo 

moralmente segundo Kant, pois não estão agindo por 

dever em obediência a um imperativo categórico como 

“Trabalhe sempre com honestidade e qualidade.” Esse é 

apenas um artigo dos vários que foram analisados. 

 

4. Conclusões 
A revisão bibliográfica [1] proporcionou 

embasamento necessário sobre o tema proposto e os 

veículos de comunicação [2] e [3] serviram de amostra 

para a coleta de dilemas morais presentes na cultura 

brasileira. Ao apresentar abordagens da ética, o projeto 

se relaciona com as disciplinas CS 7131 e NS5131, do 

departamento de Ciências Sociais e Jurídicas, tendo 

utilidade em ampliar as referências e casos concretos 
utilizados como material de aula dessas disciplinas. 
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