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Resumo 

 

 Jeremy Bentham (1748-1832) foi um filósofo inglês que viveu durante os 

séculos XVIII e XIX e escreveu sobre como as ações humanas deveriam ser 

tratadas. Ele acreditava que somente duas forças deveriam dizer o que 

devemos ou não fazer. Essas forças, segundo o autor eram: o prazer e a dor. 

 Todo homem, para Bentham, busca ações que maximizem o prazer ou 

diminuam a dor. 

 O autor acreditava que as ações humanas podiam ser tratadas de 

maneira cientifica. Para alcançar tal objetivo ele propôs uma “ciência da moral” 

e, como critério para medir as forças que governam as ações humanas, 

Bentham desenvolveu um modo de mensurar o prazer e a dor. 

 Iremos nesse trabalho expor como o autor propôs tal cálculo, buscando 

verificar quais eram suas características. Para isso, faremos uma apresentação 

de como o autor entendia ciência e arte e das suas idéias acerca da lógica, da 

linguagem e de como o autor acreditava que o conhecimento seria adquirido 

pelo homem. 

  
 
 
 
Palavras - Chave: História da Ciência, ciência moral, Jeremy Bentham, 
princípio da utilidade, “cálculo da felicidade”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

 
 Jeremy Bentham (1748-1832) was na English philosopher who wrote 

about how human actions should be treated.   

 He believed only two sovereign masters should govern us all. Pleasure 

and pain should tell us what is right and what is wrong. 

 Bentham thought that every man seeks actions to maximize pleasure 

and diminish pain. 

 The author believed that human actions could be treated in a scientific 

fashion. To his objective, he proposed a moral science and, as a criteria to 

measure the masters which manage human actions Bentham developed a 

theory to quantify pleasure and pain. 

 Such calculus will be presented in this paper in a manner to verify its 

characteristics. Hereby, we will demonstrate how science and art were 

understood by the author, as well as, his thoughts regarding logic, language 

and how knowledge has been perceived by man. 

.  

  
 
 
Keywords: History of Science, moral science, Jeremy Bentham, utility principle, 
“felicific calculus”. 
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     Introdução 

 

 Nesse mundo tão corrido em que vivemos não é de se estranhar que 

cada vez mais ouçamos falar sobre condutas morais e éticas. Escândalos 

estampam-se nas páginas dos jornais não só no Brasil, mas, lamentavelmente, 

no mundo todo. Sem dúvida, a preocupação com a melhora nas atitudes 

morais individuais e coletivas reflete a realidade nos dias de hoje. 

 Por mais de uma década, trabalhei no ramo financeiro e acompanhei de 

perto o crescimento de uma área nova, a qual tem se tornado cada vez mais 

importante dentro das empresas e da qual tive o prazer de fazer parte: a área 

de Compliance. Infelizmente, por razões lingüísticas as empresas não utilizam 

a palavra em português que traduza seu significado, que seria Cumprimento. 

Grosso modo, essa área é responsável pelo cumprimento de todas as normas 

e políticas, tanto da empresa quanto dos órgãos que regulamentam o seu setor 

(no meu caso, o financeiro). Dentre as muitas tarefas, compreende-se a 

elaboração do Código de Conduta da Empresa, o treinamento de todos os seus 

funcionários e o monitoramento do cumprimento de tais requisitos. Outra 

atividade pertencente a esse trabalho diz respeito ao monitoramento e 

treinamento intensivo dos funcionários no intuito de prevenir a instituição de ser 

usada para Lavagem de Dinheiro. E se algo sai errado? Cabe às pessoas 

dessa área entenderem os motivos causadores do erro e, juntamente com 

outras áreas da empresa, elaborarem planos de ação para a correção das 

ações erradas. 

 Após esses anos de trabalho em Compliance, meu interesse pelos 
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assuntos relacionados às condutas éticas e morais cresceu, tanto em relação 

aos indivíduos dentro das organizações, como também em relação aos 

políticos. 

 Motivada por esse desejo de compreender como se desenvolveu a 

preocupação com as atitudes morais e éticas na humanidade, e principalmente, 

na política, busquei o Mestrado em História da Ciência da PUC - SP. Como o 

Programa enfatiza, não só os estudos em História das Ciências Naturais, como 

também a busca pelas interfaces com as Ciências Humanas, visando diminuir 

a distância criada pela modernidade entre a cultura científica e a cultura 

humanística, entendi então, que tal curso possibilitaria a discussão do assunto 

Moral e Ética de maneiras diferentes das abordadas em outros cursos.  

 Durante os meses de pesquisas, vários personagens que trataram do 

tema me foram sendo revelados e, devido ao curto período para a realização 

do curso (apenas dois anos), muitos tiveram de ser deixados para uma 

oportunidade futura de estudo. Passei a dedicar-me, então, ao entendimento 

da “Ciência Moral” proposta por Jeremy Bentham (1748-1832). 

 Bentham foi um filósofo inglês que viveu entre o final do século XVIII e 

início do século XIX. Descontente e insatisfeito com a maneira como os 

governantes e legisladores ingleses agiam, desenvolveu idéias e propostas as 

quais foram consideradas como radicais, em sua época. 

 O autor em questão não ficou demasiadamente famoso como outros que 

também abordaram o assunto Moral e Ética, entretanto, a importância de suas 

idéias são merecedoras de estudos, pois, procuraram, como veremos nesse 

trabalho, aplicar fundamentos e métodos da filosofia natural nas relações entre 
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os homens, no intuito de torná-las mais exatas e plausíveis de medição. 

 Dessa forma, essa dissertação consistirá de dois capítulos, além da 

‘Introdução’ e das ‘Considerações Finais’.  

 O primeiro capítulo, intitulado ‘Jeremy Bentham, sua época e estudos 

sobre sua obra’, trata de apresentá-lo, além de relacionar os motivos que o 

levaram a desenvolver suas idéias. Apresentaremos nesse capítulo, não 

apenas um breve panorama da Inglaterra na época de Bentham e algumas 

conseqüências de suas idéias e propostas, bem como a historiografia existente 

sobre o autor.  

 O segundo capítulo é intitulado ‘As idéias de Bentham e o “Cálculo da 

Felicidade”’. Trata-se do centro do trabalho, pois é onde apresentaremos 

inicialmente, a proposta do autor de uma nova Enciclopédia, onde arte e 

ciência deveriam ser consideradas inseparáveis. Essa visão de arte e ciência 

do autor vai ser, junto com o entendimento de suas idéias sobre conhecimento, 

lógica e linguagem, a base para a compreensão do objetivo final desse 

trabalho, ou seja, a apresentação feita pelo autor, da proposta de mensurar os 

prazeres e dores ou o “Cálculo da Felicidade”. 

 Nas ‘Considerações Finais’ buscamos mostrar que, somente após a 

compreensão das propostas de Bentham em transformar ciência e arte em 

disciplinas inseparáveis e de suas idéias sobre como ocorre o conhecimento, a 

lógica e a linguagem é que estaremos aptos a compreender a filosofia moral 

proposta por ele e os motivos por trás de sua idéia de mensurar o 

comportamento humano.  

 Como veremos mais adiante nesta dissertação, Bentham era 
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extremamente prolixo, e, na maioria das vezes, deixava seus trabalhos 

inconclusos e, por isso, muitas de suas idéias ainda se encontram em 

manuscritos os quais, por sua vez, estão paulatinamente sendo organizados e 

publicados. Até mesmo os trabalhos de compilação que foram feitos ainda 

durante sua vida, passam nesse momento, por um esforço de revisão a fim de 

serem posteriormente relançados. 

 Com isso, as idéias do autor vêm sendo difundidas em trabalhos 

distintos. Para essa dissertação estudamos o trabalho intitulado Chrestomathia, 

onde o autor aborda o tema arte e ciência como sendo inseparáveis. As idéias 

acerca do conhecimento, da lógica e da linguagem, encontram-se em tratados 

organizados por John Bowring em The Works of Jeremy Bentham, volume viii. 

Para o estudo sobre como mensurar as ações humanas, pesquisamos o livro 

An Introduction to the principles of morals and legislation.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A segunda edição desse livro, com correções feitas pelo autor, e que foi lançada em 1823 e é a edição 
que utilizamos para o presente trabalho. Endereço eletrônico: www.econlib.org/cgi-bin/printpage.pl, 
acessado entre julho 2006 a março 2008. Ver no final, na ‘Bibliografia’, a referência completa destes 
textos. 
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Capítulo 1 - Jeremy Bentham, sua época e estudos sobre sua obra. 

 Nesse capítulo mostraremos quem foi Jeremy Bentham, como assuntos 

moral e ética foram discutidos por alguns filósofos do seu período, como era a 

Inglaterra em sua época e qual foi a importância ou possíveis resultados das 

idéias e propostas feitas pelo autor. Apresentaremos também, quais foram os 

estudos e as diferentes abordagens realizados sobre os trabalhos do autor.  

 

1.1 - Jeremy Bentham (1748-1832) 

 Bentham foi um pensador inglês responsável por apresentar uma 

proposta diferente para a legislação, a qual considerava incompleta. Sendo 

assim, propôs mudanças para o modo de legislar em vigor na Inglaterra 

naquele momento. 

 Bentham viveu em um período em que grandes acontecimentos 

ocorreram no mundo, não só no campo filosófico, mas também no econômico. 

Eventos como a publicação da Enciclopédia Britânica (1771), a Declaração de 

Independência Americana e a publicação do livro A Riqueza das Nações de 

Adam Smith (1723-1790) em 1776, a Revolução Francesa (1789), a abertura 

do British Museum (1759), o descobrimento da Pedra de Roseta (1799), dentre 

outros, fizeram parte do mundo e do contexto intelectual vivido pelo autor. 

 Nascido em uma família inglesa abastada, Bentham aprendeu a ler latim 

aos três anos de idade e, como era o costume da época, aos doze anos 

ingressou na Universidade em Oxford. Por influência do pai, que era advogado, 

Bentham seguiu a mesma formação, apesar de nunca ter exercido a profissão. 

Ele passou a maior parte de sua vida adulta escrevendo sobre vários assuntos, 
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mas seus escritos sobre política, ensino e religião foram os mais conhecidos. 

 Suas idéias de reforma política apareceram primeiramente em seu livro 

A Fragment on Government (1776), onde o autor expõe seu descontentamento 

com o que era feito no campo da política inglesa. Esse livro foi uma resposta às 

proposições feitas por William Blackstone (1723-1780) em seu livro 

Commentaries on English Law (1765-1769). Blackstone foi jurista e professor 

de Bentham em Oxford no ano de 1763, comungava da idéia de que as 

tradições políticas existentes no sistema legislativo inglês deveriam ser 

mantidas. O trabalho de Blackstone era para Bentham: 

 

“...um trabalho que demonstra uma antipatia a reforma, onde o uso 

impróprio das palavras deixa somente, uma grande confusão” 2 

 

 Blackstone, em seu livro, tentou fazer uma defesa do sistema de leis 

britânico, onde o poder legislativo do Estado tinha legitimidade, estendendo a 

idéia de “contrato social”. A principal diferença do pensamento de Bentham e o 

de Blackstone é a de que, para o primeiro, toda lei deveria ser avaliada de 

acordo com o princípio ético da utilidade, ou seja, uma lei só deveria estar em 

vigência se esta promovesse o maior benefício ao maior número de pessoas 

não existindo tal coisa como “contrato social”. Enquanto Blackstone acreditava 

que toda lei existente era fruto de uma ordem mais antiga e, por isso, deveria 

ser respeitada. 3 

                                                 
2  Bentham, A Fragment on Government, Prefácio, p.iii. Todas as traduções feitas para esse trabalho 

foram feitas pela aluna Márcia Cristina Otaviani. 
3  Ibid., Prefácio, pp:iv-vi; Picoli, Sobre o Governo em Jeremy Bentham: o risco das partes e o traçado 

do todo,p.54. 
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 No intuito de apresentar um guia de como as ações morais e éticas 

deveriam ser tratadas e seguidas, Bentham publica o livro An Introduction to 

the Principles of Morals and Legislation, em 1789, justamente o ano da 

Revolução Francesa. Nesse livro o autor expõe suas idéias a respeito de 

política e governo e apresenta ainda uma proposta de como deveriam ser 

tratados esses assuntos. 4 

 Também são trazidos a lume nesse livro, o seu princípio da maior 

felicidade para o maior número de pessoas, bem como a maneira de mensurar 

o prazer e a dor que, será marca presente do pensamento de Bentham e objeto 

dessa dissertação. 

 Outros livros do autor foram publicados ainda em vida. Esses se referem 

a diferentes assuntos, mas, em sua maioria, Bentham busca demonstrar os 

problemas dos sistemas legislativo e religioso. São eles: Defense of Usury 

(1787), Panópticon (1787), Emancipate your Colonies (1793), Traité de 

Législation Civile et Penale (1802), Punishments and Rewards (1811), A Table 

of the Springs of Action (1815), Chrestomathia (parte I, 1815-16), 

Chrestomathia (parte II, 1817), Parliamentary Reform Catechism (1817), 

Church-of-England (impresso em 1817, publicado em 1818), Elements of the 

Art of Packing (1821), The Influence of Natural Religion upon the Temporal 

Happiness of Mankind (1822, escrito em conjunto com George Grote e 

publicado sob o pseudônimo de Philip Beauchamp), Not Paul But Jesus (1823, 

                                                 
4 Esse livro teve sua primeira publicação feita em 1789, entretanto, foi impresso em 1780, mas ficou 

desconhecido pelo período de nove anos. Segundo alguns pesquisadores, devido à publicação do livro 
de Willian Paley (1743-1805) intitulado Principles of Morals and Political Philosophy (1786), Bentham 
foi pressionado a publicar An Introduction, pois caso não o fizesse, arriscaria-se a ser considerado um 
plagiador de Paley. Picoli, Sobre o Governo em Jeremy Bentham: o risco das partes e o traçado do 
todo,p.28. 

 



 8

publicado sob o pseudônimo de Gamaliel Smith), Book of Fallacies (1824), A 

Treatise on Judicial Evidence (1825).  

 Durante a década de 1790 os trabalhos de Bentham relacionados à 

teoria política começam a ganhar mais espaço e conhecimento fora da 

Inglaterra. Em 1792, ele é declarado cidadão honorário francês e seu livro 

Traité de Legislation Civile et Pénale foi publicado primeiramente em francês 

por seu discípulo Etienne Dumont (1759-1829) sendo posteriormente traduzido 

para a língua inglesa. 

 Além das propostas de mudanças nos campos morais e legislativos, 

Bentham buscou trazer soluções e novas perspectivas para assuntos como 

educação e o sistema de presídios existentes.  

 Durante os anos 1785 e 1788 Bentham esteve na Rússia. Seu irmão 

mais novo, Samuel Bentham (1757-1831), trabalhava como projetista e 

construtor de navios na corte russa para o Príncipe Potemkin 5. Foi nesse 

período que Bentham dedicou-se intensamente ao projeto chamado Panóptico, 

um modelo de prisão que poderia servir também como modelo de escolas e 

hospitais. Esse modelo deveria ser construído em uma área grande e ter o 

formato circular, com várias células dispostas ao redor de uma grande torre de 

controle, onde os presos seriam observados e vigiados por guardas que não 

poderiam ser vistos. 6  

                                                 
5 O nome completo do Príncipe era Grigori Alexandrovich Potemkin-Tavricheski (1739-1791). 
Historiadores dizem que ele era preferido de Catarina, a Grande. Uma melhor idéia de quem foi Potemkin 
e como era seu relacionamento com Catarina pode ser encontrado em S.S.Montefiori,Potemkin:Catherine 
the Great’s Imperial Partner, Londres, Vintage Books, 2005 e D. Smith, Love and Conquest: Personal 
Correspondence of Catherine the Great and Prince Grigory Potemkin, Nova Iorque, Northern Illinois 
University Press, 2004. 
6 Watkin, “Bentham’s Panopticon and Dumont’s Panoptique”, versão eletrônica: 
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/cpwpan.htm#2, acessado em 11 dez. 2007. Uma imagem 
do referido Panóptico encontra-se no Anexo V. 
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 Bentham voltou da Rússia e publicou em 1787 o livro dedicado a sua 

idéia de prisão, chamado Panóptico, cujo desejo consistia em fazer com que 

seu projeto fosse implementado na Inglaterra, no entanto, não obteve êxito 

imediato. 

 Entretanto, durante o século XIX com a expansão das cidades graças à 

Revolução Industrial, várias fábricas, escolas e sanatórios utilizaram-se do 

conceito desenvolvido por ele, pois um dos objetivos de tais estabelecimentos 

era o de vigiar os indivíduos, e essa era a proposta fundamental do Panóptico.7 

 Foi no século XX que esse modelo foi mais bem estudado e entendido. 

Michael Foucault (1926-1981), por exemplo, em Vigiar e Punir, publicado 

primeiramente em 1975, e A Verdade e as Formas Jurídicas de 1999, fez um 

estudo metodológico do que foi chamado por ele de “sociedade disciplinar”, 

bem como da maneira como as punições seriam tratadas nesse tipo de 

sociedade. Para Foucault, numa “sociedade disciplinar” o “panoptismo é um 

dispositivo funcional que melhora o exercício do poder”. 8 

 O autor coloca que na França, na Suíça e na Inglaterra, por exemplo, 

vários operários têxteis (na França eram mais de 40.000) trabalhavam em 

fábricas nos moldes do Panóptico. 9 

 Voltando ao campo político, é sabido que inúmeras mudanças foram 

propostas e sugeridas ao longo dos períodos históricos e Bentham não foi o 

único em sua época a propor uma reformulação na política e no modo de 

governar inglês.  

 Temos alguns exemplos em pensadores anteriores a ele, como Thomas 
                                                 
7 Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, pp.109-110. 
8 Ibid., pp.79-102. 
9 Ibid., p.110. 
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Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776) bem 

como em contemporâneos como Joseph Priestley (1733-1804) e William Paley 

(1743-1805) que também eram a favor de mudanças na maneira inglesa de 

legislar e no modo como eram vistas e tratadas as questões morais.  

 Thomas Hobbes, por exemplo, em seu livro Leviatã (1651), propõe uma 

obediência pelo povo ao Estado protetor e soberano, trazendo à discussão a 

idéia de pacto social, onde os indivíduos submetem-se ao poder do soberano 

absoluto e totalitário. Hobbes acreditava que o soberano tinha direitos divinos e 

que o mesmo não deveria estar sujeito ao poder eclesiástico. 10  

 Para John Locke, o indivíduo também abriria mão de sua liberdade para 

ter a proteção do Estado absoluto, como num contrato social, entretanto, esse 

contrato poderia ser revogado caso necessário. 11   

 Vemos também que Joseph Priestley, em seus escritos sobre governo e 

não sobre química, em um trabalho publicado em 1768, intitulado An Essay on 

the first principles of government, propõe adotar, como grande “critério” para 

tratar as questões políticas, a “felicidade da maioria das pessoas em um 

Estado”. 12 

 É interessante notar que essa frase ou o que ela propõe: governar 

buscando a felicidade das pessoas, vai ser a base do Princípio da Utilidade, 

posteriormente sustentado por Bentham.    

 Observamos que as preocupações com o homem, com sua proteção, 

                                                 
10 Hobbes, Leviatã, São Paulo, Ícone, 2000, pp.123-136. 
11 Locke, Second Treatise on Government, versão eletrônica: 
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/locke/locke2/locke2nd-b.html#CHAP.%20VII, acessado em 
11 dez. 2007.  
12 Priestley, An Essay on the First Principles of Government, versão eletrônica: 
http://books.google.com.br/books?id=HIAFAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=the+first+principles
+of+government&lr=&as_brr=1#PPA13,M1, acessado em 27 dez.2007. 
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suas atitudes, a ética, a moral, a política e a economia sempre foram assuntos 

amplamente discutidos e não poderia ter sido diferente durante o período em 

que Bentham viveu. 13 

 O desejo por uma ordem social dentro de um modelo controlável e 

explicável, a noção de que a ciência natural estava em franco progresso e a 

idéia de que as atitudes morais derivavam da vontade do homem e não de 

Deus mereciam debates no decorrer dos séculos XVIII e XIX.  

 Bentham acreditava que cabia ao progresso dar a direção do 

conhecimento humano, e assim como as descobertas e melhorias faziam parte 

do mundo natural, as reformas se relacionariam ao mundo legislativo. Segundo 

as palavras do autor, temos: 

 

“...a era em que vivemos é uma era produtiva na qual o 

conhecimento está rapidamente avançando em direção à perfeição. 

O mundo natural em particular, está cheio de descobertas e 

melhorias. As regiões mais distantes da Terra estão sendo 

descobertas e exploradas. O mais vivido e sutil elemento do ar foi 

descoberto e apresentado para nós. Como correspondente às 

descobertas e melhorias feitas no mundo natural temos a reforma 

para o mundo da moral”14 

    

 Durante esse período, as questões políticas e morais deveriam seguir as 

leis e métodos da filosofia natural.   

                                                 
13 Heinz, A Short History of Sociology, p.3 
14 Bentham, A Fragment on Government, Prefácio, p.i. 
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 Nessa época, a “Ordem Natural” descoberta por Newton15 serviria como 

base não só para o mundo físico, mas também para o mundo político e social. 

Os fenômenos sociais deveriam ser passíveis de serem expressos por meio de 

leis.16 Durante o período compreendido entre o final do século XVII e o início do 

século XIX há uma maior valoração dos métodos experimentais bem como a 

introdução de métodos matemáticos nos estudos relacionados às ações 

humanas. Alguns autores consideram esses dois fatores como pontos 

fundamentais como demonstração da mudança ocorrida nas ciências dessa 

época.  I. Bernard Cohen (1914-2003), um historiador da ciência de Harvard, 

por exemplo, em seu livro The Natural Sciences and  the Social Sciences: 

some critical and historical perspectives (1994), relata como a ciência natural 

foi sendo utilizada como análoga para estudos sobre governos, análise das 

sociedades e das ações humanas, desde a antiguidade.17 

  Cohen coloca que alguns pensadores, durante o mencionado 

período, fizeram propostas para tratar os assuntos relacionados com a política, 

a moral e a ética de maneira mais quantitativa. Segundo ele, a utilização de 

                                                 
15 Sabemos que, durante os séculos XVII, XVIII, XIX e até início do século XX, o que era grandemente 
divulgado sobre as pesquisas e descobertas de Newton não espelhavam completamente a realidade sabida 
hoje sobre seus trabalhos e isso impossibilitava um melhor entendimento sobre tal personagem. Seus 
manuscritos sobre alquimia, por exemplo, foram descobertos por acaso, pelo economista John Maynard 
Keynes (1883-1946) em 1936. Hoje em dia, devido a tais descobertas, estudos sobre as outras áreas de 
interesse de Newton podem ser feitos, e aos poucos, um outro Newton está sendo revelado. Um Newton 
não só preocupado e interessado com questões da física e da matemática, mas também um filósofo que 
tinha grande interesse em assuntos alquímicos e religiosos. Contudo, não podemos nos esquecer do fato 
de que o Newton, que provavelmente tenha influenciado os pensadores desses séculos, foi o do Principia, 
o do princípio da gravitação, e, que paralelamente, a Leibniz (1646-1746) inventou o cálculo diferencial e 
integral. Achar que o Newton que conhecemos hoje foi o mesmo conhecido por Bentham e por outros 
pensadores daquela época seria, no mínimo, uma atitude imprudente. Para uma leitura sobre os trabalhos 
de Newton nas diferentes áreas do conhecimento, ver I.B.Cohen & R.S.Westfall, Newton: textos, 
antecedentes, comentários, Rio de Janeiro, Contraponto; uma leitura sobre as diferentes formas que 
Newton era visto no século XVIII, ver G.Buchadahl, The image of Newton and Locke in the Age of 
Reason, Londres, Sheed & Ward, 1961. 
16 Heinz, A Short History of Sociology, p.5. 
17 Cohen, The Natural Sciences and  the Social Sciences: some critical and historical perspectives, p.1. 
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métodos, de princípios e os conceitos advindos da medicina ou da física davam 

certa legitimidade aos estudos feitos em outras áreas atualmente conhecidas 

como ciências humanas ou sociais. 18 

 A admiração pela matemática e a esperança que esta fosse um método 

infalível para resolver os problemas científicos e filosóficos, de acordo com 

Cohen, podem ser observadas em autores como Hugo Grotius (1538-1645), 

René Descartes (1596-1650), Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquês de 

Condorcet (1743-1794), Pierre Simon Laplace (1749-1827), Baruch de Spinoza 

(1632-1677) e também Gottifried Leibniz (1646-1746).19 Todos esses 

pensadores, conforme a exposição de Cohen, tiveram grande importância na 

introdução de modelos matemáticos nos assuntos sociais e políticos. 20 

 Nota-se uma aspiração por parte dos pensadores desse período de 

fundamentar os assuntos morais e éticos numa análise mais quantitativa da 

natureza humana. 21 

 Esse é somente um dos muitos exemplos de estudiosos que consideram 

que autores dos séculos XVIII e XIX, tentaram trazer para a temática moral, 

política e social, ferramentas mais precisas e tidas, portanto, como mais 

científicas.  

 Também Jeremy Bentham buscou a sua maneira, construir uma ciência 

da moral, ele dá a impressão de querer ser para o mundo da moral o que 

Newton foi para o mundo da física. Segundo sua colocação: 

 

                                                 
18 Ibid., pp.1-20. 
19 Ibid., pp.135-203. 
20 Ibid., pp.135-203. 
21 Comparato, Ética, p.207. 
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“...o que Bacon foi para o mundo físico, Helvétius foi para o mundo 

da moral. O mundo da moral já teve seu Bacon, mas seu Newton 

está ainda por vir.”22 

 

 Para o autor, a reestruturação dos assuntos políticos e morais já havia 

sido feita por Claude Adrien Helvétius (1715-1771), faltaria, então, dar-lhe 

características mais precisas e, talvez, coubesse a ele fazer essa parte.   

 Bentham tentou expor tanto para os políticos quanto para a sociedade 

de sua época que as ações humanas poderiam e deveriam ser mensuráveis, 

tanto que afirma: 

 

“...as verdades que formam a base da política e da ciência moral não 

serão descobertas senão por investigações tão severas quanto as 

investigações matemáticas.”23  

 

 A maneira como ele desenvolve essas idéias será justamente o assunto 

do Capítulo 2 desse trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Bentham, “Diversos”, manuscrito, UCL, Special Collections, MS 157/32. 
23 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Prefácio, p.6. 
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1.2 – A Inglaterra na época de Bentham: origem e influência de suas 

idéias 

 A realidade política e social inglesa no século XVIII é uma das bases 

para o desejo de mudança existente nos filósofos dessa época, como também 

em Bentham. A Inglaterra, passava então, por alterações nos campos político, 

econômico e social. O poder monárquico havia sido severamente limitado após 

a Revolução Gloriosa24 e com a declaração dos direitos do povo inglês em 

1689, a monarquia, portanto, sem outra opção, cedeu a maior parte de suas 

prerrogativas ao Parlamento. Como conseqüência, houve a instalação do 

regime parlamentarista que permanece até os dias de hoje.  

 Além disso, a saída de um grande número de pessoas das zonas rurais 

que partiam em direção aos grandes centros, atraídos pelas fábricas capazes 

de empregarem a maior parte da mão-de-obra existente, provocava decisiva 

mudança na sociedade inglesa. Um bom exemplo é o crescimento 

populacional. Londres passa de uma população de cerca de quinhentos mil 

habitantes em 1700 para mais de um milhão em 1790, que fez com que fosse 

considerada a maior cidade do mundo, no final do século XVIII.25 

 A migração de pessoas dos campos, o crescimento populacional dos 

grandes centros somados à expansão das fábricas e indústrias têxteis 

causaram também transformações no cenário econômico da Inglaterra. Os 

produtos artesanais iam gradativamente perdendo lugar para a manufatura e a 

produção industrial. As novas fábricas responsáveis pela mencionada migração 

                                                 
24 Revolução ocorrida em 1688 que deu supremacia ao Parlamento inglês, isso significava que o rei não 
agiria mais sozinho e o centro do mundo político agora estava sob a Casa dos Comuns (Parlamento 
inglês). Para mais informações a respeito ver E. J. Hobsbawm, A Era das Revoluções, 1789-1848. 
25 Hobsbawm, A era das Revoluções, p.427, mapa 4. 
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empregavam, inclusive, crianças, mulheres e até idosos para trabalharem até 

dezoito horas diariamente recebendo salários insuficientes para o pagamento 

das despesas com alimentação. Além disso, as condições de moradia eram as 

mais precárias possíveis visto que famílias inteiras de operários das fábricas 

iam morar no subsolo de prédios, sem luz, água encanada, refrigeração ou 

aquecimento nos dias de frio. Apesar disso, essa concentração de pessoas nos 

centros urbanos trouxe melhorias para o comércio, para os novos 

desenvolvimentos de maquinário de produção além de novos investimentos. 26 

 Junto com as fábricas apareceu uma nova classe social composta por 

homens com poder aquisitivo em crescimento, bem como certo grau de 

instrução e interesse por novidades científicas e tecnológicas. Surge a classe 

social dos empresários, ou seja, aqueles que detinham capital para investir em 

máquinas, prédios, matéria-prima, e que controlavam a produção. Esses 

homens formavam associações para discutirem, não somente assuntos 

relacionados à produção, bem como temas de cunho intelectual. Um exemplo 

desses grupos é a Sociedade Lunar de Birmingham (Lunar Society), composta 

não apenas por empresários, mas também por intelectuais e filósofos naturais 

da época. Nomes como Joseph Priestley, Mathew Boulton (1728-1809), 

Erasmus Darwin (1731-1802, avô de Charles Darwin), Samuel Galton Junior 

(1753-1832) e James Watt (1736-1819), dentre outros, faziam parte dessa 

sociedade. A denominação desta era devido ao hábito de seus sócios se 

reunirem em noites de lua cheia aproveitando da luz da lua para guiá-los pelas 

ruas da cidade. 27 

                                                 
26 Stephen, The English Utilitarians, vol.I, pp.27-30. 
27 Ibid., p.31 
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 Outras sociedades desse tipo, onde assuntos dos mais diversos eram 

discutidos, tomaram forma em diferentes lugares da Inglaterra, como a 

Warrington Academy fundada em 1773 por Thomas Bentley (1731-1780) em 

Liverpool, a Sociedade Literária e Filosófica (Literary and Philosophical 

Society), fundada em 1780 por Thomas Perceval (1740-1804) em Manchester, 

a Pneumatic Institute, fundada em Clifton em 1798 por Thomas Beddoes 

(1760-1808), dentre outras. 28 

 Embora Bentham não tenha participado diretamente de nenhuma 

dessas sociedades, é sabido que, uma vez ou outra, costumava reunir pessoas 

de seu círculo de interesse em sua casa, na Queen Square Palace, em 

Londres, a fim de debaterem sobre questões diversas, como, por exemplo, 

Botânica. Por ser alvo de sua atenção e como estava em voga na época, 

Bentham mantinha, em sua casa, jardins muito bem cuidados e com espécies 

variadas de plantas e que, ainda hoje, continuam dignos de uma visita. 29 

 Apesar das novidades trazidas pela Revolução Industrial, percebemos 

que no final do século XVIII há um rápido crescimento da pobreza. Isso ocorre 

principalmente devido ao grande desenvolvimento da industrialização e as 

precárias condições de vida e de trabalho vividas pelos operários.  Com isso, a 

taxa de criminalidade aumenta e, inevitavelmente, afeta o já confuso sistema 

                                                 
28 Ibid., pp.31-32. 
29 Sobre as discussões na casa de Bentham ver J.H.Burns, “Dreams and Destinations: Jeremy Bentham in 
1828”, disponível em: http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/nlburns.htm acessado em 22 de 
outubro de 2007. Sobre os jardins de Bentham, os mesmos estão abertos ainda hoje para visitação na 
Queen Square Palace em Londres. Segundo informações do Projeto Bentham, eles foram mantidos 
praticamente como eram na época em que Bentham vivia lá. (Visita feita em julho de 2007). Na época de 
Bentham, os assuntos referentes à Botânica tinham grande influência da nomenclatura e classificações 
feitas Carolus Lineu (1707-1778) e ter e manter jardins com grande variedade de plantas era um hábito 
comum. K.Sloan, The British Museum Enlightenment: Discovering the world in the eighteenth century, 
pp.77-79 
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judiciário dessa época, que clamava por mudanças consideráveis. 30 

 Houve, entretanto, no campo econômico, esforços no intuito de modificar 

algumas das leis existentes. As alterações aconteceram, principalmente, 

durante o ministério de William Pitt,31 o jovem (1759-1806), como, por exemplo, 

a revisão do sistema alfandegário inglês, que proporcionou maior flexibilidade 

para os negócios; e a reorganização do recolhimento dos gastos e das 

despesas com a criação do Tribunal de Contas Inglês. 32  

 Contudo, as alterações políticas esbarraram com dificuldades para 

serem realizadas e a esse respeito Bentham pontua que: 

 

“...nas questões políticas e principalmente legislativas, as mudanças 

não estão ocorrendo como o esperado e os governantes 

continuavam legislando em seu favor e sem pensar no bem-estar do 

povo.”33 

 

 O sistema legislativo inglês na época de Bentham era considerado, 

segundo Leslie Stephen (1832-1904), como “misterioso”, pois suas leis eram 

antigas e foram sendo reinterpretadas pelos governantes ao longo dos tempos 

e manipuladas em benefício próprio. 34 

 Para Michael Foucault, o “código penal, ou o sistema penal inglês do 

século XVIII era um dos mais selvagens e sangrentos que a história das 

civilizações conheceu”, isso porque havia mais de 315 condutas capazes de 

                                                 
30 Stephen, The English Utilitarians, vol.I, p. 14. 
31 William Pitt foi eleito Primeiro Ministro aos 24 anos, e sua atuação foi de 1793 a 1801. 
32 Churchill, História dos povos de língua inglesa, vol III, pp.249-250. 
33 Bentham, An Introduction to the Principals of Morals and Legislation, Prefácio, pp. 1-7. 
34 Stephen, The English Utilitarians, vol.I, p.11. 



 19

levar alguém à forca e a decisão era tomada em bases subjetivas e não 

objetivamente. Se o juiz tivesse uma crença pessoal em relação ao crime 

cometido, e considerasse o mesmo horroroso, a pena poderia ser muito maior 

do que a de um crime tido por ele como não tão ofensivo. Ou ainda, caso a 

ofensa fosse feita por partidários de grupos políticos contrários ao do juiz, a 

punição também poderia ser aumentada. Ou seja, como dissemos, muitas 

vezes, era a subjetividade de quem punia que determinava o peso da 

condenação.35 

 Na época de Bentham, o rei inglês era George III e havia basicamente 

dois grupos políticos: o grupo Whig, também chamado de dissidente 

(dissenters), que defendia os não-anglicanos e era contra o absolutismo 

exercido pela aristocracia; e o grupo Tory, defensor da Igreja Anglicana. Ao 

final do século XVIII, o império britânico perde uma das mais importantes 

Colônias com a declaração de independência dos Estados Unidos da América. 

Tem início discussões a respeito das possíveis conseqüências dessa 

independência para a coroa britânica e o futuro das colônias existentes. 36  

 Bentham fazia parte do grupo Whig e defendia enfaticamente o não 

absolutismo da aristocracia, a abolição da escravatura, a independência das 

colônias e a inclusão dos não-anglicanos na sociedade. Ele participou do 

Westminster Review, jornal fundado por seu amigo James Mill (1773-1836). 

Esse jornal era tido como radical e revolucionário e foi usado como instrumento 

de contestação política. 37 

                                                 
35 Foucault, A Verdade e as Formas jurídicas, p.80. 
36 Stephen, The English Utilitarians, vol.1, pp.6-8. 
37 Burns, “Dreams and Destinations: Jeremy Bentham in 1828”, disponível em: 
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/nlburns.htm, acessado em 22 de outubro de 2007. 
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 Bentham fez parte ainda da chamada escola Utilitarista, movimento 

filosófico cuja defesa era de que uma ação deveria ser considerada correta 

caso produzisse o maior bem (ou maior felicidade) para o maior número de 

pessoas. Esse movimento teve início no século XVII e seu apogeu aconteceu 

nos séculos XVIII e XIX. Ele ocorreu, especialmente, na Inglaterra, mas não 

ficou restrito a esse país. Participaram da escola Utilitarista nomes como 

Thomas Hobbes, Francis Hutcheson (1694-1746), Dougald Stewart (1753-

1828), James Mill, John Horne Tooke (1736-1812), Cesare Beccaria (1738-

1794), entre outros. Alguns autores, como L. Stephen, denominam Bentham 

como tendo sido o “fundador” de tal movimento, por ter sido o primeiro a expor 

o que foi chamado por Bentham de o Princípio da Utilidade (ou Felicidade). 38 

 Entretanto, apesar de ser considerado por Stephen como sendo o 

“fundador” do movimento Utilitarista, Bentham assume ter sido influenciado por 

Priestley e Beccaria quanto ao uso da frase que daria, posteriormente, origem 

ao Princípio da Utilidade. Como ele diz: 

 

“Priestley foi o primeiro (a menos que tenha sido Beccaria) que 

ensinou os meus lábios a pronunciar essa verdade sagrada – que a 

maior felicidade para o maior número de pessoas é a fundação de 

toda moral e legislação.”39 

 

 

                                                 
38 A denominação “Escola Utilitarista” é feita posteriormente às propostas feitas pelos pensadores nela 
inclusos. Stephen, The English Utilitarians, vol.1, pp.1-10. 
39 Bentham, Bentham’s Commonplace Book in J.Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham vol.X, 
p.142. 
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 Quanto à possível influência de Beccaria na frase que se tornará o 

grande mote defendido por Bentham, ele mesmo afirma que: 

 

“Tal expressão também é utilizada por Beccaria na introdução de 

seu trabalho intitulado Crimes and Punishments, onde ele condena 

toda lei feita com paixão e ignorância, não levando em conta a maior 

felicidade do maior número.”40 

 

 O termo Utilitarismo ficou amplamente conhecido após a utilização feita 

por Bentham em seu livro A Fragment on Government, onde o autor, como 

mencionamos anteriormente, propôs que as leis devem ser propostas em vista 

da sua utilidade. 41 

 Contudo, é no livro An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation, na edição de 1822, em uma nota de rodapé na primeira página, 

que o autor explica o que seria o Princípio da Utilidade ou da Felicidade: 

 

“O princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo 

interesse está em jogo, como sendo justa e adequada finalidade da 

ação humana, e até a única finalidade justa, adequada e 

universalmente desejável.”42 

 

 Para o autor, toda ação humana deveria ser baseada no Princípio da 

                                                 
40 Ibid., p.142. 
41 Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy, pp.942-944. Bentham, A Fragment on Government , 
p.2. Britannica Encyclopedia  – edição on line: http://www.britannica.com/eb/article-
9108685/Utilitarianism, acessado em 27 fev. 2008. 
42 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap.1, nota de rodapé, p.1. 
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Utilidade, é interessante notar que tal princípio, que norteará todo o 

pensamento e propostas de Bentham, teve influência do livro Treatise of 

Human Understanding de David Hume. Como o próprio Bentham coloca: 

 

“...ao ler a passagem [de Hume] que trata do assunto utilidade foi 

como se as vendas caíssem de meus olhos.”43 

 

 Para pensadores como Bentham, o prazer era o sentimento que serviria 

como guia para definir se uma ação deveria ser tomada ou não. Para o autor, a 

ação deveria ser considerada útil caso seu produto final fosse algo prazeroso, 

do contrário, se o produto final fosse algo doloroso, a ação não deveria ser 

considerada como sendo útil. Uma vez definido o termo utilidade, Bentham 

propõe uma maneira de mensurá-la, criando o chamado “Cálculo da 

Felicidade”, que veremos em mais detalhes adiante. 44 

 Vale ressaltar que Bentham não utiliza em seus escritos o termo 

“Cálculo da Felicidade”, em inglês Felicific Calculus. O autor utiliza os termos 

mensurar, medir e calcular referindo-se ao prazer e a dor, fundamentos do 

Princípio da Utilidade, que recebe também o nome de Princípio da Felicidade.  

  Nas palavras de Bentham temos: 

                                                 
43 Bentham, Fragment on Government, p.46, versão eletrônica: 
http://books.google.com.br/books?id=epMIAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=fragment+on+govern
ment+1776&lr=&as_brr=1#PPA46,M1, acessado em 27 fev. 2008. Veremos mais sobre o mencionado 
cálculo no Capítulo 2, item 2.3 desse trabalho. 
44 Bentham, An Introduction to the Principals of Morals and Legislation, Prefácio, pp. 1-7. A discussão 
sobre a busca do prazer em detrimento da dor remonta os gregos antigos, Aristóteles, por exemplo, em 
Ética a Nicômaco dizia que: “a dor, por sua vez é um mal e deve ser evitada[...], mas aquilo que se opõe 
ao que é mal, deve ser bom, o que se conclui que o prazer é um bem... e o fato de todos os animais 
inferiores e todos os seres humanos buscarem o prazer, constitui um indício que ele é o bem mais 
excelente”. Aristóteles, Ética a Nicômaco, pp.209-210. 
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“...propiciar prazeres e evitar dores, conforme já explicamos, 

constituem os objetivos que o legislador tem em vista, e por essa 

razão, é de conveniência que compreendamos e calculemos os seus 

valores [dos prazeres e dores].”45 

 

  Como o prazer e a dor são a base do Princípio da Utilidade ou da 

Felicidade de Bentham, e como alguns pesquisadores e estudiosos de seus 

trabalhos pontuam essa tentativa de mensurá-los como sendo uma tentativa de 

se calcular a felicidade, usaremos nesse trabalho o termo “Cálculo da 

Felicidade”, sempre entre aspas. Esse cálculo também é chamado de cálculo 

hedonístico e cálculo da utilidade. 46  

Por buscar mudanças no campo político Betham, juntamente com James 

Mill e Joseph Priestley, foi considerado por alguns autores, como Elie Halévy, 

um Filósofo Radical. Halévy coloca que, na época de Bentham, ser um 

Utilitarista significava necessariamente ser um radical. 47 

No entanto, nem todos estavam a favor desse novo princípio. Alguns o 

viam como algo nocivo, capaz de trazer problemas ao status quo. Alexander 
                                                 
45 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap.4, p.1. 
46 Mitchell, no artigo “Bentham’s Felicific Calculus”, publicado em 1918, pode ter sido um dos primeiros 
a ter identificado a tentativa de Bentham de mensurar os prazeres e as dores como sendo o “Cálculo da 
Felicidade” (p.164), Warke, no artigo “A Reconstruction of Classical Utilitarianis”, publicado em 2000, 
também faz menção ao “cálculo da felicidade” de Bentham (p.3), versão eletrônica: 
http://64.233.169.104/univ/ucl?q=cache:lHb8ZKSmnUEJ:www.ucl.ac.uk/Bentham-
Project/journal/nlwarke.htm+felicific+calculus&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=3&ie=UTF-8, acessado em 27 
fev. 2008. Também Lapidus e Sigot, no artigo “An  Interpretation of Bentham’s Felicific Calculus”, 
publicado em 2000, fazem uma análise das possíveis assimetrias entre os prazeres e as dores sentidas 
pelos indivíduos e têm como base a proposta de medição feita por Bentham (pp.45-78). Se procurarmos 
por Felicific Calculus nos Dicionários de Filosofia como o The Cambridge Dictionary of Philosophy 
(p.305), seremos remetidos a procurar por Bentham, lá encontraremos que ele foi o filósofo que buscou 
desenvolver um cálculo onde pudéssemos identificar, medindo prazer e dor, a melhor ação a ser tomada, 
ou seja, a que trouxesse a maior felicidade para o maior número de pessoas (pp.79-81).  
47 Halévy, The Growth of Philosophic Radicalism, Boston, Beacon Press, 1995, Introdução, p.1. 
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Wedderburn (1733-1805), advogado que concorria a vaga de Chanceler do 

Parlamento de Londres à época de Bentham, chegou a declarar que o Princípio 

da Utilidade era “um princípio perigoso”. Alexander Wedderburn acreditava que 

tal princípio poderia ser prejudicial para os governantes, pois a busca da maior 

felicidade para o maior número de pessoas não deveria ser a preocupação 

maior daqueles que governam uma nação. Sua atenção deveria estar em 

governar, aplicar e cumprir leis, e, segundo ele, muitas vezes isso não agrada a 

maioria das pessoas. Para Wedderburn, felicidade era um termo genérico e 

não deveria servir como meta de um governante. 48  

 Bentham acreditava que esse tipo de preocupação demonstrada por 

Wedderburn só existiria para aqueles que não queriam abdicar dos poderes e 

benefícios existentes.49 

 Apesar de suas tentativas em convencer os legisladores de que uma 

mudança política era necessária, Bentham não presenciou o resultado de seus 

esforços. As suas propostas objetivavam melhorias no processo legislativo 

inglês, entretanto, o Ato de Reforma só foi aprovado em 1832, após sua morte. 

Esse ato, promovido por Henry Brougham (1778-1868), discípulo de Bentham e 

um dos fundadores da University of London, veio estabelecer mudanças 

significativas no sistema eleitoral inglês. Tais mudanças refletiam o 

pensamento de Bentham, principalmente quanto às correções aos abusos que 

ocorriam na escolha dos membros do Parlamento. 

 Suas idéias também podem ser vistas nos pensamentos, por exemplo, 

                                                 
48 Burns, “Jeremy Bentham: an Iliad of Argument”, versão eletrônica: http://www.ucl.ac.uk/Bentham 
project/journal/nlburns.htm, acessado em 22 outubro de 2007. 
49 Bentham, A Fragment on Government, pp.447-448. 
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de John Stuart Mill (1806-1873) 50, que buscou melhorar as propostas 

Utilitaristas. Alguns estudiosos do Utilitarismo colocam Mill como um nome de 

respeito e dizem que, apesar de ter sido influenciado por Bentham, seu livro foi 

mais divulgado e ficou sendo o mais conhecido sobre o tema. 51 

 Podemos mencionar como um dos resultados das idéias e propostas de 

mudanças feitas por Bentham, a criação, em 1826, da University of London, a 

primeira universidade estabelecida no centro de Londres (as outras 

universidades localizavam-se fora de Londres, como a Oxford e a Cambridge). 

Na nova universidade criada, a posição social (nobreza) e a religião 

(Anglicanismo ou Cristianismo) não constavam como pré-requisitos para 

ingresso na instituição.  

 A University of London foi o primeiro nome da hoje University College 

London (UCL). Seu nome foi mudado de University of London para University 

College London em 1836 e, nesse ano, passou a fazer parte do Kings College 

London e, posteriormente, passou a integrar o grupo de universidades 

pertencentes à federação chamada University of London. Durante a época de 

sua criação, a universidade ficou conhecida como a “A instituição sem Deus da 

Rua Gower” ou em inglês: “The Godless Institution of Gower Street”, cabe 

assinalar que foi a primeira a dar igualdade de direitos para mulheres e 

homens.52 

 Por muito tempo acreditou-se que a criação da University of London fora 

                                                 
50 J. S. Mill era filho de James Mill, que foi amigo e Utilitarista. J. S. Mill foi afilhado de Jeremy 
Bentham. 
51 Stephen, The English Utilitarians, vol.3 – “John Stuart Mill”, Introdução, pp.1-3. Galvão, O 
Utilitarismo de John Stuart Mill, pp.9-11. 
52 Informações tiradas do site oficial da Universidade: http://www.ucl.ac.uk/about-ucl/history, acessado 
em 21 out. 2007. 
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planejada por Bentham. Isso porque, em um mural pintado em um dos saguões 

da Universidade, existe a figura do arquiteto responsável pela sua construção, 

William Wilkins (1778-1839), entregando o plano da obra para a aprovação de 

Bentham. Isso nunca ocorreu. No entanto, muitos de seus fundadores, tais 

como James Mill e Henry Brougham, tinham muito apreço por Bentham e por 

suas idéias e, por isso, ele é considerado até hoje como sendo o “fundador 

espiritual” da University of London, hoje University College London. Desde 

1960, existe dentro da Universidade, um local dedicado a pesquisas sobre 

Jeremy Bentham, chamado Bentham Project. 53 

 Também existe, em uma das entradas da universidade, o auto-ícone de 

Bentham, protegido por uma caixa de madeira e vidro. Ao morrer, Bentham 

deixou em seu testamento, instruções específicas para seu amigo, o doutor 

Southwood Smith (1788-1861), sobre o que fazer com seu corpo. A vontade de 

Bentham era que seu corpo fosse transformado em um auto-ícone, o qual 

ficaria exposto. Nas palavras do autor temos: 

 

“Meu corpo eu dôo ao meu amigo, o doutor Southwood Smith, para 

ser exposto da maneira aqui estipulada [...] o esqueleto deverá ser 

colocado junto, de maneira que todo ele fique sentado na cadeira 

que foi por mim utilizada enquanto vivo [...] o corpo vestido e 

sentado na cadeira deverá ser exposto para que meus amigos e 

simpatizantes do sistema da maior felicidade para o maior número 

                                                 
53 Informações tiradas do site oficial da Universidade: http://www.ucl.ac.uk/about-ucl/history, acessado 
em 21 out. 2007. A imagem sobre o referido mural encontra-se no Anexo IV. 
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de pessoas possam visitá-lo.” 54 

  

 Bentham desejava deixar seu corpo morto para que os vivos pudessem 

fazer estudos anatômicos e, dessa forma, propiciar o aumento do 

conhecimento em relação ao corpo humano, prática ainda ilegal naquele 

momento. 55  

 Embora Bentham tenha fornecido instruções a respeito do que fazer com 

seu corpo, o lugar onde este deveria ficar exposto não lhe mereceu qualquer 

referência, tanto que este percorreu vários endereços. Por anos ele serviu de 

exemplo para as aulas de anatomia ministradas pelo Dr. Smith e, finalmente, 

em 1850, o auto-ícone foi transferido para a University of London, mais 

precisamente a University College London, onde permanece. 56 

 É interessante notar que, do outro lado do Atlântico, outras instituições 

educacionais, com ideais muito parecidos com os existentes na University of 

London, como a aceitação de estudantes independentemente da posição 

social, da raça ou religião, surgiram. Como, por exemplo, nos Estados Unidos 

há a Universidade de Nova York, criada em 1831 por Albert Gallatin (1761-

1849), então secretário do Tesouro de Thomas Jefferson (1743-1826) 57 e a 

Universidade de Boston, fundada em 1839 por três executivos de sucesso, que 

pregavam a inclusão de estudantes de qualquer raça, religião ou sexo. 58 

                                                 
54 Bentham, “Extract from Jeremy Bentham’s last Will and Testament”, Bentham Project, versão 
eletrônica: http://64.233.169.104/search?q=cache:whwsXlWR_BYJ:www.ucl.ac.uk/Bentham-
Project/info/will.htm+bentham%27s+will&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=4&gl=br, acessado em 27 fev. 2008. 
A imagem do referido auto-ícone encontra-se no Anexo III. 
55 Marmoy, “The Auto-Icon of Jeremy Bentham at UCL”, p.78. 
56 Ibid., pp.80-86. 
57 Informações tiradas do site oficial da Universidade, versão eletrônica: 
http://www.nyu.edu/about/history.html, acessado em 2 jan. 2008. 
58 Informações tiradas do site oficial da Universidade, versão eletrônica: http://www.bu.edu/info/about/, 
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 Quanto às instituições de ensino já estabelecidas na Inglaterra, como a 

Universidade de Cambridge, a partir de meados do século XIX (e no intuito de 

acompanhar as mudanças que ocorriam no campo político) alterações em suas 

estruturas burocráticas e curriculares foram realizadas. Em 1851, por exemplo, 

foram incluídas novas disciplinas em seu currículo como Ciências Filosóficas, 

Direito, Teologia, Línguas Indianas, além disso, o número de alunos aumentou 

de 441 em meados do século XIX para mais 1.100 em 1910. 59 Entretanto, a 

posição social e religião ainda eram critérios de seleção para essa 

universidade, diferentemente da University of London. 

 Também na América Latina, as influências das idéias de Bentham 

chegaram às universidades. Na Argentina e no Chile, por exemplo, os alunos 

dos cursos de Direito tinham como textos principais de estudo os escritos de 

Bentham. 60 

 Outras influências de Bentham fora dos campos políticos e filosóficos 

podem ser encontradas em vocábulos empregados hoje em dia, visto que ele 

cunhou algumas palavras como internacional, maximizar, minimizar. A palavra 

internacional foi citada por Bentham pela primeira vez no livro An Introduction 

to the Principles of Morals and Legislation, onde enfatiza que “a lei deve se 

preocupar primeiramente com os interesses nacionais e em segundo plano a 

jurisprudências internacionais”.  

 Em nota de rodapé referente a essa citação, Bentham explica que: 

 

                                                                                                                                               
acessado em 2 jan. 2008. 
59 Informações tiradas do site oficial da Universidade, versão eletrônica: 
http://www.cam.ac.uk/cambuniv/pubs/history/19c.html, acessado em 2 jan. 2007. 
60 Dinwiddy, “Bentham and the early Nineteenth Century”, p.22. 
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“...a palavra internacional aqui escrita, é uma palavra nova, e é 

suficientemente inteligível por ser análoga à palavra nacional. Ela 

expressa, de maneira significativa, a área do Direito que se refere a 

assuntos com outras nações.”61 

 

1.3 – Os estudos sobre a obra de Bentham 

 Conforme vimos no item 1.2, o chamado Utilitarismo foi um movimento 

filosófico e político importante que aconteceu na Inglaterra e Bentham foi 

considerado um dos nomes de relevância desse movimento. Isso levou 

diversos autores a escreveram, não só a respeito da escola Utilitarista, como 

também sobre os membros participantes. 

 Ao fazer as pesquisas para a presente dissertação, identificamos a 

existência de duas vertentes de trabalhos sobre Bentham. Uma ocorreu no final 

do século XIX e início do século XX e estava preocupada em mostrar como o 

movimento Utilitarista se desenvolveu, quais eram suas principais 

características, ideologias e quem foram seus seguidores. Representam essa 

vertente historiográfica estudiosos como, Leslie Stephen e Elie Halévy. A outra 

vertente teve início em meados do século XX, e tem representantes até os dias 

de hoje. Essa última vertente tem buscado apresentar os aspectos de origem 

do Utilitarismo e seus “fundadores” e, além disso, abordar outros ângulos do 

pensamento Utilitarista de Bentham e que, até então, não haviam sido 

considerados, como, por exemplo, a importância e influência das noções de 

                                                 
61 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, informações retiradas do site 
oficial do Projeto Bentham, versão eletrônica: 
http://64.233.169.104/search?q=cache:xcBsZpvrxy4J:www.ucl.ac.uk/Bentham-
Project/Faqs/Neologisms%2520of%2520Jeremy%2520Bentham.htm+bentham+%2B+coined+words&hl
=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br, acessado em 4 jan. 2008. 
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conhecimento e linguagem nas idéias do autor. 

 Além disso, existem os trabalhos de compilação, assim, durante os anos 

de 1838-1843, J. Bowring (1792-1872) organizou a obra de Bentham, tanto os 

livros que já haviam sido publicados, como também alguns de seus 

manuscritos. Essa compilação, que atingiu 11 volumes, recebeu o título de The 

Works of Jeremy Bentham e tinha como objetivo reunir em uma só publicação 

alguns dos trabalhos de Bentham para o conhecimento das pessoas. 62 

 Como mencionamos na introdução desse trabalho, Bentham escrevia 

muito e a respeito de uma gama bastante diversificada de assuntos e, 

geralmente, a revisão e o encaminhamento para publicação eram realizados 

por seus discípulos.63 Com isso, quando de sua morte, o volume de 

manuscritos era sobremaneira grande. Existem hoje na UCL aproximadamente 

60 mil fólios, distribuídos em 174 caixas. 64 

  Desde 1968, pesquisadores do Bentham Project têm trabalhado nesse 

material, estabelecendo comparações do que já foi publicado por Bowring com 

os manuscritos deixados pelo autor. Esse esforço tem o intuito de corrigir 

possíveis falhas existentes como também, existe um trabalho envolvido na 

publicação de vários outros manuscritos ainda não estudados. As correções e 

novas publicações constituem o cerne do trabalho em processo intitulado 

Collected Works of Jeremy Bentham. Pesquisadores como J. H. Burns (1950-)65 

J. R. Dinwiddy (1939-1990) e P. Schofield estão envolvidos nesse trabalho. Até 
                                                 
62 Bowring, The Works of Jeremy Bentham, Prefácio, pp.i-iii. 
63 Burns, Dreams and Destinations: Jeremy Bentham in 1828, aula dada na UCL em 12 de maio de 1978, 
p.2. Dinwiddy, “Bentham and the early nineteenth century”, p17. 
64 Em visita ao Projeto Bentham em julho de 2007 pude verificar a quantidade de material que existe 
sobre o autor. As informações sobre esse trabalho podem ser encontradas no site da UCL, versão 
eletrônica: www.ucl.ac.uk/Bentham-Project, acessado em 21 jan. 2008. 
65 J.H.Burns é professor emérito de História na University College London e ex-diretor do Projeto 
Bentham. 
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hoje, 25 volumes, de um total estimado de 70, já foram publicados. 66   

 No final do século XX apareceram outros empreendimentos de 

compilação, como os de M. J. Smith (1954-) e W. H. Burston (1954-), que 

organizaram e publicaram manuscritos referentes às propostas de educação 

feitas por Bentham, que receberam o título de Chrestomathia (1993) 67. Outro 

trabalho importante é o de A. Goldworth (1953- ) que organizou e publicou os 

escritos chamados Deontology (1983), onde Bentham expõe suas idéias sobre a 

fundamentação e criação da ciência da ética. 

 Como resultado da vertente historiográfica que se estabelece em finais 

do século XIX, trabalhos sobre o Utilitarismo e sobre Bentham foram 

produzidos. Um bom exemplo são os trabalhos de Leslie Stephen, primeiro 

editor do Dictionary of National Biography 68 e biógrafo de personalidades como 

Samuel Johnson (1709-1784), Alexander Pope (1688-1744), Jonathan Swift 

(1667-1745) e Thomas Hobbes. Ele escreveu os livros English Thought in the 

Eighteenth Century (1876) e  English Utilitarianians (1900) em três volumes, 

sendo um volume dedicado exclusivamente a Bentham.  Como mencionamos 

anteriormente, a obra de Stephen foi dedicada à explicação do que era 

Utilitarismo, seu desenvolvimento e quem eram os membros ativos desse 

movimento na Inglaterra. 69 

                                                 
66 As informações sobre esse trabalho podem ser encontradas no site da UCL, versão eletrônica: 
www.ucl.ac.uk/Bentham-Project, acessado em 21 jan. 2008.  
67 O trabalho Chrestomathia foi publicado em duas partes, uma em 1815-16 e outra em 1817, ou seja, 
ainda enquanto Bentham estava vivo. Em 1843, J. Bowring traz para o público uma versão unificada e o 
trabalho publicado em 1993 foi uma revisão com correções ao trabalho publicado por Bowring. 
68The Dictionary of National Biography é um trabalho padronizado de referências bibliográficas sobre 
personalidades da história britânica, publicada pela primeira vez em 1885.  
69 O próprio L.Stephen diz, logo na introdução do trabalho acima mencionado, que o Utilitarismo tem na 
pessoa de Bentham, seu fundador. Stephen, The English Utilitarians, v. I, introdução, p.1. Halévy, no 
trabalho The Growth of Philosophic Radicalism, introdução, pp.1-2 também faz menção à Bentham como 
sendo o fundador do movimento filosófico chamado Utilitarismo.  
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 Na Introdução do primeiro volume do English Utilitarianians, Stephen 

afiança que sua intenção ao escrever o livro consistia em “explicar a história do 

Utilitarismo e quais são os seus pensadores, e não em justificar nem interpretar 

os argumentos que fazem parte desse pensamento”. 70 

 Outros autores que escreveram no início do século XX sobre o 

movimento foram Elie Halévy (1870-1937)71 e Ernest Albee (1865-1927)72. 

Halévy escreveu e publicou o livro intitulado The Growth of Philosophic 

Radicalism (1901-1904) e Albee, A History of English Utilitarianism de 1902. 

 Para autores como Halévy e Stephen, as idéias de Bentham propunham 

alterar as bases legislativas existentes. Halévy acreditava que as propostas de 

Bentham vinham quebrar com as barreiras existentes contra as mudanças 

políticas. Sobre as tentativas de mudanças propostas por Bentham, ele diz na 

introdução de seu livro, que “para que as alterações sejam feitas, é necessário 

quebrar com as barreiras criadas pela tradição que aí está”.73 

 Como resultados da segunda vertente citada, temos publicações como as 

de P. Schofield (1958-), T. Warke (1940-), J. H. Burns, J. E. Crimmins (1953-), 

Douglas G. Long (1947-), dentre outras. Essas publicações nos apresentam 

interpretações, análises e possíveis releituras das idéias e proposições de 

Bentham. 74 

 De fato, Schofield defende que alguns trabalhos sobre Bentham, feitos 
                                                 
70 Stephen, The English Utilitarians, v. I, introdução, p.1. 
71 Halévy foi filósofo e Historiador da Ciência francês. 
72 Ernest Albee foi membro do Comitê Executivo da Associação Americana de Filosofia (nomeado em 
1906) e professor de História da Cornell University – Estados Unidos. 
73 Halévy, The Growth of Philosophic Radicalism, pp:54-87; L.Stephen, L. Stephen, The English 
Utilitarians,vol.I, pp:1-26. 
74 Warke é professor de Economia na Universidade de Sheffield em York na Inglaterra, Crimmins é 
professor de Ciência Política no Huron University College no Canadá, Long é associado ao Departamento 
de Pesquisa do Projeto Bentham em Londres e membro do Departamento de Ciência Política na 
Universidade de Western Ontario no Canadá.  
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no início do século XX, estão longe de contemplar toda a complexidade do 

pensamento político do autor. Inclusive, afirma que, para entendermos o 

pensamento e as proposições feitas por Bentham no âmbito político, é 

imprescindível analisarmos antes seus trabalhos sobre a lógica e a 

linguagem.75 

 Nessa mesma linha, Burns apregoa sobre a importância da 

argumentação e da linguagem no pensamento do autor, visto que a 

argumentação desenvolvida por Bentham pode ser considerada como a sua 

principal “arma” contra aqueles que, como William Blackstone e Alexander 

Wedderburn, discordavam totalmente de suas propostas. 76 

 Tom Warke, por sua vez, em sua reconstrução do Utilitarismo, instaura 

as características quantitativas da moral proposta por Bentham em seu 

“Cálculo da Felicidade”. 77 

 Acrescente-se ao já exposto, que Crimmins faz uma descrição da 

ciência da moral proposta por Bentham a fim de observar a importância da 

religião em seu pensamento político. 78 Ele aponta que o radicalismo religioso 

de Bentham precede seus pensamentos radicais sobre política e, por se tratar 

de um ateísta, o desejo em eliminar a religião da mente das pessoas. Crimmins 

prossegue na ênfase de que a rejeição de religião em Bentham permeia sua 

visão de sociedade como um elemento vital. Isso pode ser notado, segundo 
                                                 
75 Schofield, “Political and Religious Radicalism in the thought of Jeremy Bentham, History of Political 
Thought, 20(2, 1999):272-291. 
76 Burns, “Jeremy Bentham: An Iliad of Argument”, Journal of Bentham Studies, 3(2000):1-2 , versão 
eletrônica: http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/nlburns.htm, acessado em 21 outubro 2007. 
77 Warke, “A Reconstruction of Classical Utilitarianism”, Journal of Bentham Studies, 3(2000):1-4, 
versão eletrônica: http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/nlwarke.htm, acessado em 21 outubro 
2007. 
78 Crimmins, Secular Utilitarianism, Social Science and the Critique of Religion in the Thought of Jeremy 
Bentham, Oxford, 1990: 1-100; “Bentham’s Religious Radicalism Revisited: a response to Schofield”, 
History of political thought, 22(3,2001):494-500. 
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ele, pelo fato de Bentham excluir a religião de sua teoria moral, principalmente, 

em seu livro An Introduction to the Principals of Morals and Legislation. Nesse 

livro, o autor ataca frontalmente as organizações religiosas, por estas 

impossibilitarem a reformulação necessária à política inglesa. Bentham 

pretendia, segundo Crimmins, diminuir significantemente a influência da religião 

nos assuntos da moral e da política, pois, em sua concepção, o medo do Divino 

e de Sua benevolência não era útil para a ordem social. 79 

 Já a suposição de Schofield parte do princípio de que para se entender 

melhor o papel da religião no pensamento político de Bentham, deve-se 

analisar também e, em especial, seus escritos em relação à Lógica e à 

Linguagem. 80 O radicalismo político das propostas de Bentham estaria 

baseado em suas idéias acerca de como o indivíduo conhece as coisas do 

mundo real, como ele separa as coisas reais das coisas fictícias e como 

expressa, por meio da linguagem, as coisas por ele conhecidas. Sem a 

compreensão dessas idéias, o estudo do pensamento do autor corre o risco de 

ficar comprometido e superficial. 81 

 Tendo também em vista a importância da lógica, do conhecimento e da 

linguagem no pensamento de Bentham, Douglas G. Long declara que sem o 

entendimento desses três pontos torna-se impossível compreender a estrutura 

de pensamento de Bentham, bem como enxergar onde o autor pretendia 

chegar com suas propostas. Para Long, esses itens são os pilares 

fundamentadores da proposição feita por Bentham para a criação de uma 

                                                 
79 Crimmins , “Bentham’s Religious Radicalism revisited: a response to Schofield”, History of Political 
Thought, 22 (3, 2001) pp.495-498. 
80 Schofield, “Political and Religious radicalism in the thought of Jeremy Bentham”, History of Political 
Thought, 20 (2, 1999) p.276. 
81 Ibid., p.277. 
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ciência da moral. 82 

 É importante ressaltar que todos os trabalhos mencionados, em suas 

diferentes épocas e com suas diferentes perspectivas, são hoje, de extrema 

relevância para uma melhor compreensão do pensamento de Bentham. 

 Nosso trabalho segue a linha de pesquisa que compreende que as 

idéias de Bentham a respeito do conhecimento, da lógica e da linguagem são 

importantes para o desenvolvimento das propostas de mensurar as ações 

humanas feitas pelo o autor. Há, no entanto, outro aspceto, a par dos já 

discutidos, que merece ser analisado para compreendermos melhor as idéias 

de Bentham nesse campo. Trata-se da relação por ele estabelecida entre 

ciência e arte. De fato, como veremos no capítulo dois, o modo como Bentham 

entendia a ciência e a arte, bem como a sua proposta de instituir uma nova 

Enciclopédia do Conhecimento humano alidadas as suas idéias sobre o que 

era real ou fictício serão fundamentais para a compreensão dos motivos que o 

levaram a propor a utilização, para as ações humanas, de métodos, critérios e 

medições próprios da Filosofia Natural daquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Long, Bentham on Liberty, Universidade de Toronto, 1977, pp: 1-10. 
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Capítulo 2 – As idéias de Bentham e o “Cálculo da Felicidade” 

2.1 - As idéias de Bentham  

 Esse capítulo apresentará o cálculo desenvolvido por Bentham para 

medir os prazeres e as dores, também conhecido como “Cálculo da 

Felicidade”. Para isso mostraremos a proposta do autor de uma nova 

Enciclopédia do Conhecimento, onde ciência e arte são disciplinas que não 

podem ser entendidas e estudadas separadamente. Veremos ainda quais eram 

os seus entendimentos acerca da lógica, da linguagem e sobre a aquisição do 

conhecimento humano. 

 Apesar de não ser um filósofo natural, segundo o que se entendia na 

época, Benhtam interessava-se por novidades e experimentos científicos. A 

Química e a Botânica, por exemplo, eram grandes atrativos para ele, tanto que 

nunca estava muito ocupado para ajudar em experimentos que pudessem 

enriquecer a humanidade com inovações “úteis”.83 

 O autor também se dedicava de assuntos relacionados à educação, pois 

acreditava ser através desta que os indivíduos aprenderiam de maneira 

produtiva. 84 Esse empenho o levaria a escrever seus trabalhos em educação 

chamados Chrestomathia, que apareceram ao público em duas partes. A 

primeira foi impressa em 1815 e reimpressa 1816 e, a segunda parte, em 1817. 

Um livro contendo as duas partes surgiu somente em 1843, sob a organização 

de J. Bowring.  

 Nesse trabalho, Bentham expõe suas idéias de como o ensino deveria 

ser feito em uma escola padrão, a Chrestomathia School, conforme sua 

                                                 
83 Sidgwick, “Bentham and Benthamism in Politics and Ethics”, p. 627-652. 
84 Bentham, Chrestomathia, in M.J.Smith & W.H.Burston (orgs.), p.iv, p.9. 
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denominação. No projeto inicial, tal escola seria construída em seu jardim, em 

Queen Square Place.85 A principal função da escola era, segundo o autor, a de 

promover a maior quantidade e melhor qualidade de conhecimento e, em 

conseqüência, de bem-estar para todos os envolvidos. Para o autor, quanto 

mais e melhor o homem conhece, menos erros e, conseqüentemente, menos 

dor sentirá. 86 Como propõe Bentham: 

 

“...quanto maior a variedade de formas de natureza intelectual um 

homem tiver, maiores as chances de sucesso que ele terá em evitar 

as dores causadas por falsos prazeres”. 87 

 

 Bentham começa apresentando as incongruências dos trabalhos 

existentes naquele momento, como, por exemplo, nas Enciclopédias em geral 

e mais especificamente na Enciclopédia de Denis Diderot (1713-1784) e Jean 

Le Rond d’Alembert (1717-183).  

 Em primeiro lugar, Bentham expõe que, nesses trabalhos, os nomes 

Filosofia Natural e História Natural estão mal utilizados, pois, pertencendo ao 

termo História Natural, (utilizado como sendo o estudo da matéria em geral, 

incluindo os corpos de todos os tipos e que não sofreram nenhuma ação do 

homem) encontravam-se, por exemplo, a Mineralogia, a Botânica e a Zoologia, 

dentre outros ramos do conhecimento. O termo História, segundo o autor, 

referir-se-ia a acontecimentos ocorridos no passado e o termo Natural a 

acontecimentos com corpos dotados de matéria (pessoas, pedras, madeiras 
                                                 
85 Ibid., Introdução do Editor, pp.xvi-xviii. 
86 Ibid., pp.20-23. 
87 Ibid., p.23. 
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etc.). Assim, o estudo englobado pela História Natural deveria ser para 

Bentham, o estudo de eventos passados que ocorreram com pessoas e coisas. 

Estariam excluídos então, os estudos sobre coisas que ainda não haviam 

acontecido, como, por exemplo, plantas ou animais que ainda não tinham sido 

descobertos. 88 Bentham coloca: 

 

“...o termo História Natural, [...] deveria estar relacionado ao estado 

das pessoas e de coisas [state of persons and things] e com isso, 

relacionado a eventos que ocorreram em um tempo passado [...] 

isso explicado, poderia então o termo História Natural ser aplicado 

aos  ramos de arte e ciência como a Mineralogia, Botânica ou 

Zoologia?” 89 

 

 A constatação do mal uso do termo Filosofia Natural segue a mesma 

linha de raciocínio empregado para explicar a História Natural. Para ele, 

Natural se referiria aos corpos com matéria (já explicados acima) e Filosofia, 

em sua etimologia, significaria amor ao saber. Bentham lança a pergunta que 

se não encontramos nos estudos sobre Mecânica ou Química uma busca pelo 

saber, um amor pelo conhecimento, tanto quanto os encontramos nos estudos 

sobre Legislação e Moral? A busca pelo conhecer existe em todas as artes ou 

ciências e, por isso, a utilização do termo Filosofia Natural como sendo 

exclusivo dos estudos sobre a natureza (englobando somente alguns ramos do 

saber) era, para Bentham, ilógico. Ou seja: 

                                                 
88 Ibid., pp.150-151. 
89 Ibid., p.151. 
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“...Filosofia por si só significa o amor pelo conhecimento, adicione a 

ela a palavra Natural, tem-se como resultado o significado: o amor 

natural ao conhecimento....não há nos estudos da Mecânica ou da 

Química uma gratificação tão grande que possa ser comparada a 

um amor ao conhecimento? O que dizer então da Poesia, da 

Oratória ou da arte ou ciência de Legislar [...] não há lugar nesses 

ramos do conhecimento para a manifestação do amor por se 

conhecer?”90 

 

 Em continuação, Bentham demonstra que o mesmo ocorria como o 

termo Matemática, que também estava sendo aplicado erroneamente. Esse 

vocábulo designava quantidades em geral, mas seu significado original se 

referiria a qualquer coisa possível de ser aprendida, ou que tenha a capacidade 

de ser aprendida. Com isso, a expressão poderia ser utilizada para qualificar 

qualquer um dos ramos do conhecimento existentes: Química, Mecânica, 

Legislação, Moral etc. Nas palavras do autor, temos: 

 

“O ramo da arte ou ciência onde o termo Matemática é empregado, 

diz que ela refere-se a quantidade em geral, sem levar em 

consideração a forma ou figura [...] , mas se for considerada sua 

definição original, Matemática se refere a tudo que possa ser 

aprendido, ou que seja considerado possível de se aprender 

[...dessa forma,] não seriam todos os ramos de arte ou ciência, 

                                                 
90 Ibid., p.151. 
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compreendidos nas Enciclopédias existentes,  assim como a arte ou 

ciência de Legislar, tão possíveis de ser aprendidas quanto a 

Álgebra ou a Geometria?”91 

 

 Com isso, Bentham critica o modelo de organização do conhecimento 

humano assumido naquele momento, como o de d’Alembert, por exemplo. 

Como se pode ver na reprodução que Bentham faz publicar em seu 

Chrestomathia, d’Alembert dividia o entendimento humano em três ramos do 

conhecimento: Memória, Razão e Imaginação. Como subdivisões do ramo da 

Memória, d’Alembert coloca os estudos Sacros e Eclesiástico, bem como as 

Histórias Civil, Moderna e Natural (estudo dos corpos com matéria). É na 

Memória que d’Alembert coloca os ramos do conhecimento relacionados ao 

“fazer” como: Arquitetura, Marcenaria, Ourivesaria etc. Já sob o ramo da 

Razão, encontra-se, como divisões da Filosofia: a Metafísica, as ciências de 

Deus, as ciências da Natureza (Matemática, Zoologia, Medicina, Química, 

Botânica etc.) e as ciências do Homem – Science de L’Homme - (Lógica e 

Moral). Por fim, sob o ramo da Imaginação, d’Alembert coloca a Poesia e a 

subdivide em Sacra e Profana. 92 

 Vemos aqui que para d’Alembert Arte e Ciência eram coisas distintas, 

ramos diferentes da árvore do conhecimento humano. A arte, ou seja, o ramo 

do conhecimento relacionado ao “fazer” e ao prático, estaria subordinado ao 

ramo da Memória. Já a ciência, relacionada ao “conhecer” e ao saber, estaria 

subordinada ao ramo da Razão.  Para refutar esse modelo existente, Bentham 

                                                 
91 Ibid., p.152. 
92 Ibid., tabela III entre p.158 e p.159. A cópia dessa tabela encontra-se no Anexo I. 
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apresenta o que acreditava ser a maneira mais correta de categorizar e dividir 

o conhecimento humano. Em primeiro lugar, Bentham defendia que a arte e 

ciência eram inseparáveis, visto que a divisão existente entre elas não refletia a 

verdade, pois ninguém seria capaz de fazer algo bem feito se não soubesse 

como fazê-lo.  De acordo com suas palavras: 

 

“Da relação existente entre arte e ciência nenhuma tentativa de 

mostrar tal relação é feita no Mapa desenhado por D’Alembert, e não 

existe nada sobre isso nas explicações feitas por ele sobre arte e 

ciência”.93 

 

 Bentham continua: 

 

“...entre arte e ciência, em todo o campo do pensamento e ação, 

nunca se achara onde elas estejam excluídas [...] na verdade, em 

toda porção de uma existe uma porção da outra e vice-versa [...] 

prática é tida como fazendo parte da arte e conhecimento como 

parte da ciência... contudo, nenhum homem é capaz de fazer 

qualquer coisa bem, a não ser que ele saiba como fazê-lo.” 94 

 

 Então, para o autor, só existiria um grande ramo do conhecimento ou 

disciplina, chamada Eudaimonics ou Ontology. A palavra Eudaimonics ou 

Eudaimonia é uma palavra grega que quer dizer felicidade, originalidade, feita 

                                                 
93 Ibid., p.161. 
94 Ibid., pp.59-60. 
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por um gênio bom; enquanto a palavra Ontologia, também de origem grega, 

significa ser ou importância de um ser. De acordo com sua etimologia 

eudaimonia significa “que tem um poder divino (daimon) bem disposto (eu)” 95. 

 Bentham não cita nenhuma obra grega específica ao introduzir a sua 

proposta de ciência, entretanto, em todo o seu livro, todas as citações das 

palvras utilizadas por ele remetem à língua grega. 

 Bentham, ao mostrar que as palavras têm sido utilizadas de maneira 

equivocada (Arte e Ciência, Filosofia Natural e Matemática, exemplos citados 

acima), busca voltar à origem das palavras e seu verdadeiro significado em 

grego. Suas forças estão sempre direcionadas na tentativa de excluir os erros 

causados pela má utilização das palavras e introduzir os seus verdadeiros 

significados para representar corretamente uma idéia. 

 Essa nova Enciclopédia ou novo sistema de nomenclatura e 

classificação proposto por Bentham teria a Ontologia como sendo a matriz de 

toda a arte e ciência e, a partir desta, todas as outras artes e ciências seriam 

derivadas.  

 Para o autor, a Eudaimonics ou Ontologia, estaria dividida em 

Metafísica, (relacionada às propriedades comuns a todos os seres vivos), e 

Idioscopia (Idioscopic), (relacionada às propriedades peculiares das diferentes 

classes de indivíduos). A arte ou ciência denominada Idioscópica seria dividida 

em Somatologia (relacionada aos corpos), e Pneumatologia, também chamada 
                                                 
95 No pensamento grego antigo a felicidade é uma condição concedida por favor divino, e é feliz aquele 
que desfruta do favor dos daimones, isto é, daqueles poderes divinos que poderiam ser hostis. Lauriola, 
“De eudaimonia à felicidade. Visão geral do conceito de felicidade na antiga cultura grega, com alguns 
vislumbres dos tempos modernos”, Revista Espaço Acadêmico, 59(2006), versão eletrônica: 
http://www.espacoacademico.com.br/059/59esp_lauriolapt.htm#_ftn14, acessado em 26 dez. 2007. 
Segundo Darrin M. McMahom, em seu trabalho sobre a Felicidade, uma das primeiras vezes que a 
palavra eudaimonia foi utilizada foi em Hesíodo (século VIII a.C.) em Os trabalhos e os dias com a frase: 
“feliz e afortunado o homem”. McMahom, Felicidade: uma História, p.19. 
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pelo autor de Psicologia96 (relacionada à mente). A Somatologia seria dividida 

em: Pososcopic (ou Matemática - relacionada à quantidade), onde estariam a 

Álgebra, a Geometria e a Aritmética, e em Poioscopic, (relacionada a qualidade 

dos corpos) que incluíria a Physiurgoscopic (antiga História Natural) e a 

Anthorpurgoscopic (antiga Filosofia Natural). 97 

 Sob a divisão da Physiurgoscopic ou “antiga História Natural”, 

encontraríamos a Astronomia (relacionada aos céus) e a Epigeoscopia 

(relacionadas à Terra). Dentro da Epigeoscopia encontravam-se a Minerologia, 

a Botânica e a Zoologia. Já sob a Anthorpurgoscopic (arte ou ciência que sofre 

interferência do homem) ou “antiga Filosofia Natural”, encontrariamos: a 

Mecânica (propriedades comuns a todos os corpos) e a Química (propriedades 

peculiares dos corpos). Tanto a Mecânica quanto a Química poderiam ser 

Anapiric (experimental) ou Tecnológica (conhecimento relacionado ao uso da 

arte). 98 

 É interessante notar que, apesar de criticar a utilização dos termos 

História Natural e Filosofia Natural, estes, como vimos acima, estão presentes 

nas explicações feitas pelo autor (sempre acompanhados pelos termos novos), 

talvez como uma maneira de se distanciar do modelo antigo e, por ventura, 

para que os leitores soubessem a que se referiam as suas críticas. Ao definir e 

apresentar os termos novos, Bentham coloca: 

 

                                                 
96 Bentham, Chrestomathia, in M. J. Smith & W. H. Burston (eds.) The Collected Works of Jeremy 

Bentham, p.183. Para o autor, Psicologia refere-se a uma divisão da Ciência maior (Ontologia) onde os 
assuntos da mente humana devem ser tratados. Em nota de rodapé dos fragmentos chamados Ontologia 
editados por John Bowring, Bentham coloca que Somatologia é a ciência que pertence aos corpos e 
Psicologia é a ciência que pertence à mente (p.195). 

97 Ibid., tabela V, entre páginas 178 e 179. A cópia dessa tabela encontra-se no Anexo II. 
98 Ibid., tabela V, entre páginas 178 e 179. A cópia dessa tabela encontra-se no Anexo II. 
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“Physiurgy conhecida também como História Natural, tem como 

objetivo às descobertas e observações dos objetos existentes na 

natureza.” 99 

 

 Ou ainda: 

 

“Anthropurgic Somatology ou Filosofia Natural [...] aplica-se ao 

estudo, pelo homem, de corpos ou porções de matéria, em seu 

estado natural, ou, physiurgic.” 100 

 

 Continuando, como divisões da Pneumatologia ou Psicologia 

(relacionada ao pensamento ou ao espírito), temos a Nooscopia (relacionada à 

faculdade intelectual) e a Patoscopia (relacionada à faculdade sensitiva). Sob a 

Nooscopia estariam a Lógica (relacionada à arte de pensar) e a 

Coenonesioscopic (relacionada à comunicação), onde encontramos a 

Gramática e a Retórica. A Patoscopia estaria dividida em Ética e Aestética 

(ciência relacionada aos gostos). A Ética poderia ser Exergética (expositiva) ou 

Sensorial ou Dicástica, também chamada de Deontológica, que estaria 

relacionada ao conhecimento da ação correta a ser tomada. 101  

 Ao analisarmos a proposta realizada pelo autor, notamos que é, para 

ele, importante distinguir as representações da natureza e tudo o que nela 

acontece sem a interferência do homem, das coisas que foram modificadas, 

                                                 
99 Ibid., p.188. Na tabela V que encontra-se no anexo II no final desse trabalho podemos notar que, ao 
apresentar a “árvore” do conhecimento, Bentham sempre coloca a denominação antiga junto com sua 
nova proposta. 
100 Ibid., p.187. 
101 Ibid., tabela V, entre páginas 178 e 179. 
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produzidas ou descobertas pelas mãos dos homens. É por meio dessa 

distinção que sua nova Enciclopédia foi dividida. Na qual existem, basicamente, 

duas grandes divisões, diferentemente do modelo proposto por d’Alembert, 

onde o conhecimento estava dividido em três ramos. Para Bentham, de um 

lado estariam as coisas relacionadas aos corpos, e do outro, as relacionadas à 

mente. Dentro do ramo dedicado aos corpos existiriam as coisas relacionadas 

aos trabalhos da natureza e as coisas relacionadas aos trabalhos do homem. 

Cabe observar que tanto a Mecânica quanto a Química estão colocadas nessa 

última divisão (corpos trabalhados pelas mãos dos homens). Já a Ética e a arte 

de Legislar estariam sob o ramo do conhecimento relacionado à mente e ao 

sensitivo. 102  

 Ao propor a união de arte e ciência sob um mesmo ramo do 

conhecimento humano, a Ontologia, seria possível para Bentham, demonstrar 

que todos os métodos e critérios utilizados pela antiga Filosofia Natural, ou 

seja, pela ciência poderiam ser empregados também pelo ramo onde estavam 

a Ética, a Legislação e a Moral. Ao manter arte e ciência como existindo 

sempre juntas, conseguiria tratar esses assuntos como sendo possíveis de 

medição.   

  É importante mencionar que a tabela com a proposta de uma nova 

nomenclatura e classificação do conhecimento humano feita por Bentham foi 

aqui apresentada pelo fato de servir para uma melhor compreensão da idéia 

central do autor sobre como mensurar as ações humanas, as quais serão 

abordadas a seguir. Essa tabela faz parte do cenário epistemológico em que 

                                                 
102 Ibid., pp.47-61. 
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Bentham se encontra e, ainda que não pretendamos aqui, aprofundar a 

discussão sobre a mesma, entendemos, contudo que, por se tratar de um dos 

pontos cardinais do pensamento filosófico do autor, posteriormente valeria um 

estudo mais extenso sobre esse assunto. 

  

2.2 – Os escritos sobre teoria do conhecimento, lógica e linguagem. 

 Mencionamos acima, no item 2.1, a convicção do autor de que o modelo 

de ciência apresentado e ensinado nas escolas inglesas era incompatível com 

o que acreditava ser correto. Esse modelo tinha como base idéias e conceitos 

que, segundo Bentham, eram utilizados de maneira equivocada e, portanto, o 

conhecimento estava longe de ser adquirido por intermédio de seu uso. Em 

contrapartida, Bentham apresenta sua proposta de Enciclopédia intitulada 

Chrestomathia a qual tem como base de sustentação uma única matriz, 

denominada Eudaimonics ou Ontologia, onde a arte e ciência estariam sempre 

juntas. Com essa idéia em mente, Bentham poderia então, transitar entre os 

diferentes ramos do conhecimento e utilizar-se de métodos e características de 

ramos como Química, Botânica, Medicina, para os assuntos relacionados à 

Ética, Moral e Legislação.  

 A seguir, serão expostas as idéias do autor sobre conhecimento, lógica e 

linguagem e poderemos perceber de que maneira ele entende o conhecimento 

e como este é adquirido pelos homens e a conexão com sua forma de pensar e 

com suas propostas de mensurar as ações humanas.  

 Essas idéias estão em fragmentos compilados por John Bowring e 

publicados no volume viii do compêndio chamado The Works of Jeremy 
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Bentham. Bentham os nomeou como Fragment on Ontology (onde aparecem 

as idéias sobre conhecimento), Fragment on Logic (onde estão os escritos 

sobre a lógica) e Fragments on Language (onde se relacionam as idéias sobre 

linguagem). Comecemos pelas discussões sobre o conhecimento. 

 

 2.2.1 –  Fragment on Ontology103, ou Teoria do Conhecimento 

 Para Jeremy Bentham o conhecimento que a mente humana poderia ter 

do mundo físico dependia completamente das percepções sensoriais recebidas 

pelo indivíduo desse mundo físico e, em contrapartida, as percepções 

sensoriais só seriam ativadas por meio de objetos existentes no mundo físico, 

os quais, por sua vez, são chamados de entidades reais. 104 

 Para Bentham, o conhecimento começa pela experiência das 

percepções. Assim, explicar o que sejam as entidades reais e fictícias e como 

estas se dão na mente humana faz parte do fragmento chamado Ontology. 

Como diz o autor: 

 

“A razão pela qual me dispus a entrar nessa busca [escrever o 

Ontology] foi a de trazer essas entidades para o conhecimento e 

fazer com que os leitores se familiarizem com elas, com seus nomes 

e o que suas idéias representam.” 105 

 

                                                 
103 O termo Ontology é utilizado pelo autor tanto para definir a arte ou ciência maior, existente na 
proposta da nova Enciclopédia, como também nos manuscritos Fragmentos sobre Ontologia (Fragments 
on Ontology). Segundo o editor John Bowring, esse fragmento seria incorporado futuramente pelo autor 
no sistema apresentado sobre a nova Enciclopédia (Chrestomathia), mas isso nunca aconteceu. Bowring, 
The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.192. 
104 Bentham, Ontology in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.195.   
105 Ibid, p.195.  
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 Vale ressaltar que os manuscritos de Bentham que descrevem 

minuciosamente suas idéias sobre o conhecimento, bem como as teorias da 

lógica e da linguagem datam de 1813, 1814 e 1821, bem depois, portanto, das 

suas idéias sobre o “Cálculo da Felicidade” terem sido publicadas em 1780 e 

1789, e onde são expostos, pela primeira vez, os termos entidades reais e 

fictícias. Segundo John Bowring, editor responsável pela publicação dos 

manuscritos  citados, essa distância entre as publicações se deveu ao fato de 

Bentham ter acreditado inicialmente que o Princípio da Utilidade e como medir 

os prazeres e as dores, ou o “Cálculo da Felicidade”, apresentados 

primeiramente no livro An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation (1780-1789), estariam claros. Mas com o passar do tempo, após 

alguns questionamentos e ao perceber que seus princípios não estavam sendo 

seguidos, Bentham considerou importante, então, explicitá-los mais 

detalhadamente e iniciou os trabalhos que foram publicados por Bowring em 

1843. 106 

 Bentham apresenta então sua teoria de como o ser humano conhece as 

coisas. Ele inicia com as definições de entidades e, a seguir, faz uma 

classificação das entidades existentes, subdivididas em perceptíveis e não-

perceptíveis e, ao final, explica o que são entidades reais e fictícias. Vejamos 

cada um desses termos e idéias. 

 Para o autor, entidade é uma denominação gramatical utilizada para 

expressar um nome-substantivo. Essas entidades poderiam ser percebidas – 

perceptíveis – ou inferidas, racionalizadas. As entidades perceptíveis são 

                                                 
106 Bowring, The Works of Jeremy Bentham, vol. viii, ‘Introduction by the Editor’, pp.ii-iii. 
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aquelas que são conhecidas pelo ser humano através da percepção imediata 

dos sentidos, não sendo necessário pensar, raciocinar, ou inferir sobre as 

mesmas, ou como coloca o autor, “sem reflexão”. Nas palavras do autor: 

 

“...uma entidade perceptível é toda entidade que se faz conhecida 

para os seres humanos pelo testemunho imediato dos sentidos, sem 

raciocínio, sem reflexão.”107 

 

 Bentham prossegue com suas explanações e passa para a definição das 

entidades inferidas. Para ele, uma entidade inferida é aquela que não pode ser 

conhecida pelo testemunho dos sentidos, mas sua existência é conhecida pela 

reflexão, por intermédio de uma cadeia de pensamentos. Uma entidade 

inferida, segundo o autor são os nomes ‘humano’ ou ‘super-humano’. Um 

exemplo de entidade inferida ‘super-humana’ seria a alma considerada como 

existindo separadamente do corpo. Nenhum homem percebeu, segundo o 

autor, uma alma existindo fora do corpo, e se considerarmos a alma dessa 

forma, ela seria um fantasma, sendo uma coisa difícil, se não impossível de se 

acreditar. Conclui assim que, não é por meio da percepção que atestamos a 

existência da alma, mas somente pela cadeia de raciocínio ou inferência é que 

temos a compreensão do que possa vir a ser. 108 Para tal, afirma: 

 

“...considerada como existindo e visitando qualquer parte de nossa 

Terra em um estado separado do corpo, a alma humana seria um 

                                                 
107 Bentham, Ontology in John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.195. 
108 Ibid., p.196. 
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fantasma: e nos dias de hoje nós não costumamos mais a acreditar 

em fantasmas [...] a sua existência não pode ser atestada pela 

percepção, e sim, pela inferência”. 109 

 

 Após as explicações sobre as entidades perceptíveis (aquelas 

percebidas pelos sentidos) e inferidas (conhecidas por meio da reflexão), o 

autor parte então para as definições sobre o que são as entidades reais e as 

entidades fictícias. 

 As entidades reais são aquelas a que podemos atribuir uma existência 

no mundo real e, elas só poderiam ser, segundo Bentham, perceptíveis. Ou, 

segundo suas palavras:  

 

“Uma entidade real é a entidade cuja existência pode ser atribuída 

[...] e é somente pela evidência concedida pela percepção é que a 

realidade de um corpo ou de qualquer outra coisa pode ser 

estabelecida.” 110 

 

 Em um outro texto, Bentham diz que: 

 

“...por entidade real podemos dizer que seja aquela que se faz 

perceber por um dos nossos cinco sentidos”. 111   

 

 
                                                 
109 Ibid., p.196 
110 Bentham, Ontology in John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii,, p.196. 
111 Bentham, Theory of Fictions Entities, p.60. 
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 Fazem parte das entidades reais todas as percepções individuais de 

todos os tipos, tais como: impressões produzidas pelas sensações causadas 

por objetos sensíveis aos órgãos dos sentidos, assim como as idéias 

produzidas, trazidas à mente pela lembrança de tais objetos. Prazer e dor se 

enquadram na categoria de entidades reais, pois:  

 

“...prazer e dor são as únicas palavras que nenhum homem precisa 

de um advogado para saber seu significado.”112 

 

 Mais adiante discutiremos com detalhes o que seriam as entidades 

fictícias para Bentham e qual seu papel na ação de conhecer o mundo. Por ora 

vamos apenas mostrar algumas diferenças relativamente às entidades reais. 

Vejamos por exemplo, aos termos lugar e tempo que seriam idéias trazidas à 

mente por meio da imaginação. Ou seja, deve-se fazer um exercício de 

imaginação para compreendê-los não sendo possível conhecê-los por meio 

dos sentidos, mas somente por intermédio de uma cadeia de racionalização. 

Esses termos são, para o autor, irreais e devem ser tratados como entidades 

fictícias. Bentham finaliza asseverando que:  

 

“...somente pela evidência adquirida através da percepção que a 

existência real de um corpo de qualquer tipo pode ser 

estabelecida.”113  

                                                 
112 Bentham, A Fragment on Government, Prefácio, p.xlix, versão eletrônica: 
http://books.google.com.br/books?id=epMIAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=fragment+on+govern
ment#PPR49,M1, acessado em 3 março 2008. 
113 Bentham, Ontology in John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii,, p.196. 
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 Voltando às entidades reais, todas pertenceriam ao gênero Corpo (com 

maiúscula) ou Genus Generalissimum. Ao definir Corpo como tudo aquilo que 

pode ser sentido pelos nossos sentidos ele considerava que as entidades reais 

pertenceriam, então, a esse gênero. 114 

 Outra diferença importante para o autor deveria ser estabelecida para os 

termos Matéria e Substância. Quanto à utilização dos termos matéria e 

substância Bentham adverte em uma nota de rodapé que: 

 

“O nome substância tem sido utilizado, pelos lógicos de tempos 

passados, para designar tanto entidades perceptíveis, quanto 

inferidas: Alma, Deus, Anjos, Diabos têm sido designados por eles 

como sendo substância.”115 

 

 Para ele, os termos Substância e Matéria deveriam ser usados para 

designar coisas distintas, pois para uma substância existir ela deveria estar 

relacionada a um corpo, algo que deve ser sentido e experimentado pelos 

nossos sentidos, e, por isso, deveria ser chamada de substância corpórea. 

Pensar a sua existência (da substância) sem atrelá-la a um corpo (que 

possamos senti-lo) necessitaria de uma inferência, ou seja, de uma cadeia de 

raciocínios para entendermos o que seria essa substância. Por isso, para 

Bentham, a substância seria fictícia se existisse sem um corpo. 116  

 No exemplo sobre fantasma anteriormente citado pelo autor, essa 
                                                 
114 Ibid., p.195. 
115 Ibid., p.195. 
116 Ibid., pp.196-197 
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concepção de substância atrelada a um corpo fica mais clara. Bentham 

mencionou que a alma (uma substância não corpórea) existindo 

separadamente de um corpo deveria ser considerada como sendo um 

fantasma, e a crença na existência de fantasmas não seria possível, pois não 

se pode senti-lo nem vê-lo e, por isso, não se pode percebê-lo. Com isso temos 

que a alma não existindo junto/atrelada a um corpo só poderia pertencer à 

categoria de entidades inferidas. 

 Já quanto a matéria, essa seria um nome para designar uma entidade 

fictícia, pois só seria compreendida pela reflexão. Todo corpo existente no 

mundo real vem acompanhado de matéria e forma, e essas duas são entidades 

diferentes do corpo, por isso, a matéria sozinha nada significa, ela deve sempre 

vir acompanhada de uma forma. Vejamos como ele aplica essas idéias à Água. 

A água seria um exemplo de substância corpórea (existe em seu corpo 

aquoso) e sua matéria, ou seja, a sua forma, seria o estado líquido em que se 

encontra. Se a água (corpo aquoso) fosse colocada em um recipiente para 

ferver, sua matéria passaria de líquida para gasosa: 

 

“a matéria líquida se transforma em gasosa e a gasosa em líquida, 

num ciclo de movimento e ação.” 117 

 

 Para Bentham, justamente pelo fato de a reflexão fazer parte do intelecto 

e não dos sentidos, a entidade conhecida pelo homem por meio desta não 

poderia ser considerada como real.  

                                                 
117 Ibid., pp.200-201. 
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 É interessante notar que Bentham condiciona a existência de uma 

entidade real (um Corpo ou substância corpórea) à possibilidade dessa 

entidade ser sentida pelo homem. 

 Essa idéia é diferente da de Hume, por exemplo, para quem acreditar na 

existência de um corpo material era acreditar em sua existência 

independentemente de nossas impressões sobre ele. Ou seja, a existência do 

corpo material prescindiria da nossa existência. 118   

 Ainda quanto ao corpo, para Bentham, este pode ser dotado de vida ou 

não. Um corpo dotado de vida pode ser ou não dotado de vida sensível. Um 

exemplo de corpo dotado de vida sensível é um animal e de vida não sensível 

é um vegetal; um corpo dotado de não vida seria um mineral. 119 

 Bentham faz parte da linha de pensadores, como Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) e François-Marie Arouet (1694-1778 mais conhecido 

como Voltaire), que defendiam os animais. Para ele, os animais, assim como 

os homens, por serem corpos dotados de vida sensível, sentiam tanto dor 

quanto prazer. Bentham argumenta que a dor animal é: 

 

“...tão real e moralmente relevante como a dor humana, talvez 

chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir 

os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser 

pela mão da tirania.”120 

 

 
                                                 
118 Quinton, Hume, p.30. 
119 Bentham, Ontology in John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii,, p.195. 
120 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap. 18, p.2. 



 55

 Para o autor, a maneira com que os outros seres vivos são tratados 

deveria estar baseada na capacidade de sofrer e não na habilidade de 

raciocinar, ou seja, se um animal é capaz de sentir dor, então dever-se-ia 

prestar atenção nas ações realizadas contra esses seres. 121 

 Notamos que a importância da percepção sensorial existente nos 

pensamentos de Locke, de Hume e de Berkeley, por exemplo, como sendo 

base para a forma como conhecemos as coisas no mundo, é também a base 

da ontologia descrita por Bentham:  

 

“...para aqueles que não acreditam na existência dos corpos, peça 

para que eles, de olhos fechados, corram em direção a um muro e 

batam contra ele. A dor causada pelo impacto seria mera ilusão?”122 

  

 Para Locke, por exemplo, inexistiriam idéias inatas e tudo o que se 

conhece sobre o mundo, inclusive sobre nós mesmos, seria conseguido por 

intermédio de nossas experiências. 123  

 Hume sustentava que toda a matéria-prima dos pensamentos e crenças 

provém da experiência sensorial e introspectiva. Pensamentos e palavras são 

                                                 
121 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap.5, pp.2-3. Encontramos no 
prefácio do livro de Rousseau Discursos sobre a Desigualdade (1754) menção sobre os animais e que os 
homens não deveriam maltratá-los, pois eles são seres que sentem, assim como os humanos. Também 
Voltaire, no seu Dicionário Filosófico faz uma comparação dos sentimentos de amizade e amor sentidos 
pelo cão por seu dono e o que o homem sente por pessoas queridas. Voltaire, Dicionário Filosófico, 
“Alma”, versão eletrônica: 
http://64.233.169.104/search?q=cache:WtQ6YAxcGGsJ:www.veredas.net/textos.php%3Ftexto%3D2+vol
taire+%2B+dicion%C3%A1rio+filos%C3%B3fico+%2B+c%C3%A3o&hl=pt-
BR&ct=clnk&cd=1&gl=br, acessado em 31 jan. 2008.  
122 Bentham, Ontology in John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii,, p.197. 
123 Ayres, Locke, idéias e coisas, p.13. 
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desprovidos de significado caso estejam desconectados da experiência. 124 

 Berkeley, por sua vez, acreditava que somente a experiência poderia 

testar a existência ou não de uma idéia abstrata qualquer. Existir, para ele era 

“perceber ou ser percebido.”125 

 No modo de entender como o homem adquire conhecimento, Bentham 

compartilha das idéias desses autores: a experiência que o indivíduo tem das 

coisas figura como a principal maneira de chegar ao conhecimento de uma 

entidade real e verdadeira. Como ele mesmo diz: 

 

“Experiência, observação, experimento; nessas três palavras pode 

ser encontrada a origem de todo nosso conhecimento. Experiência 

não tem efeito algum se não estiver acompanhada da observação e, 

em todo experimento deve existir a observação”. 126 

 

 A experiência, entretanto, não faz parte da forma como Bentham 

acredita que entendemos as entidades fictícias. Como vimos, para ele, essas 

entidades se fazem conhecer através da inferência, ou seja, por intermédio da 

racionalização de uma cadeia de pensamentos e só existem no mundo real por 

meio dos discursos, por meio da linguagem. Para o autor:  

 

 

 

 
                                                 
124 Quinton, Hume,p.15. 
125 Berman, Berkeley: Filosofia Experimental, pp.12-13. 
126 Bentham, Chrestomathia in M.J.Smith & W.H.Burston (orgs.), p.62. 
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“...toda entidade fictícia tem alguma relação com alguma entidade 

real e não pode ser compreendida de outra maneira, senão por meio 

dessa relação.”127 

 

 Entretanto, vale ressaltar o autor não desejava extinguir as entidades 

fictícias dos discursos, ou de que a razão não devesse fazer parte da vida do 

homem. Seu interesse caminhava no sentido de informar às pessoas a respeito 

da existência de tais entidades, alertando-as sobre a viabilidade de utilizações 

errôneas que poderiam ser feitas, principalmente por padres e governantes. 

Como menciona Bentham: 

 

“...pelos padres e advogados, que vêm empregando as entidades 

fictícias para governar, e por governar eu digo, promover o interesse 

do próprio partido a que pertencem [...] os termos fictícios têm sido 

moeda de troca da necessidade em atitudes imorais e ambos padres 

e advogados têm se valido desse instrumento.”128 

   

 Vejamos então as entidades fictícias. O autor as classificou em: 1- 

Quantidade, 2- Qualidade, 3- Lugar, 4- Tempo, 5- Movimento, 6- Descanso, 7- 

Ação, 8- Paixão e 9-Relação. 129 

 A classificação feita por Bentham é muito parecida com a classificação 

das dez categorias de predicados feita por Aristóteles,130 entretanto, o autor 

                                                 
127 Ibid., p.197. 
128 Bentham, Ontology in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, pp197-199. 
129 Ibid., p.200. 
130 As dez categorias de Aristóteles são: 1-Substância, 2- Quantidade, 3- Qualidade, 4- Relação, 5- 
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reclassifica a lista aristotélica, excluindo o primeiro predicado, ou seja, a 

substância, pois, como já exposto antes, esta pode se referir tanto a uma 

entidade real (substância corpórea) quanto a uma entidade fictícia (substância 

sem corpo). 

 Conforme mencionado, as entidades fictícias, para existirem, teriam 

alguma dependência com uma entidade real, e essa dependência é definida, 

como vimos pelo uso da gramática e do discurso.  

 O autor tenta mostrar que essas entidades fictícias não podem existir 

sem uma relação direta com um nome ou um objeto existente no mundo real e 

cita, a título de exemplo, o item Lugar. Declara-o como uma entidade fictícia, 

pois sem um corpo (uma substância corpórea) para ser colocado em um lugar 

ou sem um corpo que tenha a possibilidade de ser colocado em um lugar, o 

lugar sozinho não existiria e seria, então, uma entidade fictícia, isto é, uma 

entidade não real. Nas palavras do autor: 

   

“...se compararmos com substância e em particular com corpo, o 

termo lugar não pode ser outra coisa senão uma entidade fictícia. 

Sem algum corpo para ser colocado em um lugar, o lugar não teria 

existência e não teria nenhum propósito e poderia ser considerado 

como não existindo.”131 

                                                                                                                                               
Lugares, 6- Tempo, 7- Situação, 8- Possessão, 9- Ação e 10- Paixão ou Sofrimento. Como mostraremos 
no item Lógica, as idéias aristotélicas utilizadas pelo autor não são extraídas dos escritos do  próprio 
Aristóteles, mas de uma versão traduzida para o latim. Sabemos que as traduções e versões feitas dos 
escritos aristotélicos sofreram alterações com o passar dos tempos (traduções para o árabe, 
cristianização feita por Santo Tomás de Aquino etc.) e, provavelmente, não foi diferente nesse caso. 
Existem estudos em História da Ciência que buscam mostrar as alterações que os textos de Aristóteles 
sofreram. Um exemplo pode ser visto nos trabalhos da Profa. Dra. Ana Maria Alfonso-Goldfarb, como 
no Livro do Tesouro de Alexandre, notas de rodapé, p.91. 

131 Bentham, Ontology in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.200. 
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 Para Bentham, lugar é uma derivação de espaço e, o espaço não 

passaria de uma entidade fictícia, pois sem um corpo para ocupar o espaço, 

este não existiria. 132 

 Essa noção de Bentham de vincular a existência do espaço/lugar a um 

corpo ocupando esse espaço/lugar se aproxima, de certa forma, das noções 

aristotélica (de que não existe vazio) e cartesiana (de que o vazio não existe, 

pois todo corpo tem extensão e, por isso, corpo e espaço estão juntos) e se 

afasta da noção lockiana de existência do espaço sem um corpo, ou seja, do 

vácuo.  

 Para Bentham espaço vazio (sem um corpo para ocupá-lo) ou vácuo 

eram termos que designavam uma entidade fictícia, pois sozinhos não tinham 

representação no mundo real. Assim como veremos para o termo Tempo, 

Lugar e Espaço não existiriam sem um corpo para ocupá-los, e por isso, 

espaço vazio, ou vácuo representa, para o autor, entidade fictícia sem 

existência no mundo real. 133  

 Diferentemente de Bentham, Locke acreditava no vácuo e para ele as 

noções de espaço e corpo eram distintas, podendo uma existir sem a outra. 

Como nos diz Locke: 

 

“...ele colocaria seu braço onde antes existia um espaço sem corpo, 

e se ali, ele balançaria seus dedos, e ainda assim existiriam espaços 

entre eles sem corpo [...] vácuo, para aqueles que acreditam ou não, 

                                                 
132 Ibid., p.200. 
133 Bentham, Chrestomathia  in M.J.Smith & W.H.Burston (orgs.), p.277. 
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significa espaço sem corpo.”134  

  

 Já quanto ao termo Tempo, Bentham defende que este só poderia ser 

explicado como sendo uma modificação do espaço.   

 Para exemplificar sua colocação, Bentham utiliza-se mais uma vez da 

gramática. Para tal, expõe que a palavra tempo vem sempre acompanhada de 

uma preposição como: em, no (in, at), ou por adições como: porção de, em um 

curto espaço de, em um longo período de (portion of, short, long). Essas 

representações gramaticais buscam uma quantificação do tempo e mostra que 

sozinho é nada. 135  

 A quantificação do tempo e do espaço possível em Locke, por exemplo, 

seria uma prova, para Bentham, de que ambos (tempo e espaço) não podem 

existir como entidades reais. Ao quantificá-los, mostramos a dependência que 

eles possuem de um corpo no mundo físico. Nas palavras do autor temos: 

 

“...para ser possível falar do tempo, temos que falar dele como uma 

modificação do espaço [...] falamos em uma porção de tempo, em 2 

horas [...] a relação entre tempo, espaço e quantidade mostra uma 

relação entre entidades fictícias.”136 

 

 Movimento, Descanso, Ação e Paixão são outras entidades, que 

Bentham busca mostrar serem fictícias. 

 As explicações seguem a mesma linha de raciocínio de tempo, 
                                                 
134 Ibid., ítens 21-26. 
135 Bentham, Ontology in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.200. 
136 Ibid., p.200; p.204. 
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espaço/lugar, e pretendem demonstrar por meio do uso da gramática e da 

linguagem, que essas entidades dependem exclusivamente de corpos 

existentes no mundo real para existirem. Sozinhas, essas entidades, não têm 

existência em nosso mundo físico. Para movimento, por exemplo, o que se 

move é um corpo. É o corpo que está em movimento (in motion) ou em 

descanso (at rest), deduzindo-se assim a dependência do movimento (entidade 

fictícia) ao corpo (entidade real). Quanto à ação e à paixão, Bentham diz que 

todo movimento é causado por uma ação ou uma paixão. Ação e Paixão são, 

para Bentham, correspondentes, inseparáveis e responsáveis por causar um 

movimento: “nenhuma ação ocorre sem paixão; nenhuma paixão ocorre sem 

ação”. 137   

 Para o autor, o que causa uma ação é um desejo (paixão) por um fim 

(prazer). A ação de fazer algo bom é causada pelo desejo de se sentir bem, 

pois a sensação de bem-estar que será causada por essa ação será maior do 

que a de dor. Segundo Bentham: 

   

“...no caso de uma ação humana – um movimento, considerado 

como sendo produzido pelo exercício do desejo – essa ação tem 

como causa, o desejo e a expectativa por algum bem – prazer ou 

diminuição de dor. Ação e Paixão são, não só correspondentes, 

como inseparáveis.”138 

 

 

                                                 
137 Ibid., p.201. 
138 Ibid., pp.201-202. 
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 Vemos assim que uma entidade fictícia seria nada além do que seu 

respectivo nome, devendo estar sempre relacionada a uma entidade real para 

existir no mundo físico. Além disso, notamos que Bentham busca trazer à 

compreensão das pessoas as suas idéias sobre como identificamos a 

existência ou não de uma entidade, como essas entidades se relacionam entre 

si e como isso tudo influencia em uma ação. 

 Como Douglas C. Long aponta: “após um estudo de quais entidades 

existem ou não, Bentham faz uma análise de como o conhecimento das coisas 

se dá, e ele busca então, descrever como o pensamento leva a uma ação”. 139 

 Em uma maneira esquemática, feita por nós, teríamos os principais 

pontos da teoria do conhecimento de Bentham da seguinte forma:  

  

 

 

 

 

  

 

                                                 
139 Long, Bentham on Liberty, p.212. 

Perceptíveis e Reais  
- idéias 
- sensações 
- memória 
- imaginação 
- prazer  
- dor 

Inferidas e Fictícias:  
- lugar,  
- tempo, 
- Alma, Deus, Anjos 
Relacionam-se com as entidades 
reais por meio do discurso 

Entidades 

Mente 
Humana 
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 Para concluir, podemos dizer que Bentham procurou provar que o 

conhecimento de algo existente no mundo real só ocorreria por meio da 

percepção dos sentidos humanos, e que o homem se valeria da linguagem e 

do raciocínio para explicar aquilo que não existe no mundo real. De acordo com 

suas palavras: 

 

“...as idéias são nossas percepções do mundo real e são expressas 

por nós através da linguagem, que é a conexão entre nossos 

pensamentos e as representações do mundo físico.”140 

 

 2.2.2 - Lógica 

 Como vimos, o mundo físico no qual vivemos seria, segundo Bentham, 

composto por um conjunto de entidades reais e perceptíveis junto com as 

entidades fictícias e inferidas. Somente as entidades reais existiriam de fato, 

porém, em nosso dia-a-dia, para expressar corretamente nossas idéias, 

necessitamos também das entidades fictícias. A maneira com que lidamos e 

direcionamos os nossos pensamentos faria parte, para Bentham, da disciplina 

Lógica. 

 Bentham sustentou-se nas idéias aristotélicas acerca do assunto, mas 

utilizou como fonte de seu trabalho o texto elaborado Bispo Sanderson,141 pois  

partilhava da idéia de que esse compêndio escrito em latim em 1615:  

 

                                                 
140 Bentham, Universal Grammar in The Works of Jeremy Benthan, J. Bowring (org.), vol.viii, p.344. 
141 Robert Sanderson (1587-1663), conhecido como Bispo Sanderson ou Bispo Lincoln. Segundo 

Bentham, o trabalho feito sobre lógica, Logicae Artis Compendium (1615) foi muito utilizado nas 
escolas e universidades em Londres, como a Oxford e o Queen’s College. Ver The Works of Jeremy 
Bentham, p.217. 
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“...foi e continua sendo considerado como um excelente trabalho 

sobre Aristóteles e os lógicos gregos, sendo apontado como o mais 

correto, o mais completo e acima de tudo, o mais instrutivo de todos 

feitos até o momento.”142  

 

 Quanto ao sistema lógico aristotélico, o autor declara que: 

 

“é o sistema ensinado durante mais de dois mil anos e que, sem 

sombra de dúvidas, tem pouco a ser melhorado, sendo considerado 

perfeito e no qual esse trabalho está baseado.”143 

 

 Percebemos que Bentham, ao contrário de alguns autores anteriores a 

ele, não parecia estar preocupado em negar a influência de antigos pensadores 

em suas idéias. 144  Contudo, apesar de utilizar idéias milenares, como as 

aristotélicas, longe está de afirmar que toda a verdade deveria ser encontrada 

somente nos escritos de pensadores mais antigos, tanto que em uma 

passagem de seu trabalho referente à lógica, diz que: 

 

“...se alguém estiver buscando alguma instrução em química, não 

encontrará em Van Helmont (1579-1644)145 ou em Paracelsus 

                                                 
142 Bentham, Logic in The Works of Jeremy Bentham, J. Bowring (org.), vol.viii, p.217. 
143 Ibid., p.218. 
144 Hoje sabemos ter havido um “debate” iniciado nos séculos XVI e XVII, avançando pelo século XVIII, 

entre a tradição dos antigos e as novas maneiras de se estudar a natureza. Existe um amplo trabalho de 
estudo sobre o tema “antigos x modernos” que pode ser visto, por exemplo, em Afonso-Goldfarb, “An 
“older” view about matter in Wilkings “modern” mathematical magic”; Jones, Ancients and Moderns. 
Debus, Man and Nature in the Renaissance, apenas para citar alguns. 

145 Van Helmont, alquímico, negava a teoria dos quatro elementos de Aristóteles. 
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(1493-1541)146, mas sim nos trabalhos mais recentes de Humphrey 

Davy (1778-1829) ou John Dalton (1766-1844).”147 

 

 Veremos mais adiante, no item 2.3, que a Química, a Botânica e a 

Medicina são disciplinas importantes para Bentham, pois possuem 

características (nomenclaturas, classificações, métodos quantitativos) que 

serão utilizadas pelo autor em sua ciência moral. Isso se dá pelo fato de, como 

vimos, ao tratar arte e ciência como inseparáveis, Bentham, acreditava que o 

método quantitativo de medição, poderia servir tanto para os assuntos 

relacionados aos corpos quanto para os assuntos relacionados à mente.  

 A lógica, então, deve ser definida, atesta Bentham: 

 

“...como a arte cujo objetivo final é dar direção à mente humana e, 

em outras palavras, dar direção a qualquer ação humana.” 148 

 

 Vemos que para o autor, as ações humanas deveriam ser tomadas com 

base em pressupostos lógicos e, para ele, sua definição de lógica seria a mais 

útil e, portanto, ficaria isenta de mais explicações, pois por si só seria suficiente 

para a compreensão do que viria a ser a lógica. 149 

 
                                                 
146 Paracelso (Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim), médico, alquímico e que, 

assim como Van Helmont, buscou distanciar suas teorias das explicações e idéias dos “antigos”.  
147 Bentham, Logic in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.217. Humphrey Davy 

foi um químico contemporâneo de Bentham e fez descobertas importantes para a área relacionada aos 
elementos alcalinos. John Dalton foi um químico e meteorologista da época do autor e escreveu sobre a 
incapacidade de diferenciar certas cores, que hoje chamamos de daltonismo.  

148 Apresentamos no início do capítulo 2 a proposta do autor para uma nova Enciclopédia, onde todas as 
disciplinas seriam derivadas de uma única arte ou ciência, e assim, ele poderia utilizar-se dos métodos 
quantitativos para os assuntos relacionados a ética e legislação. 
149 Bentham, Logic in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.219. 
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 Algumas críticas foram elaboradas sobre o modo como Bentham definiu 

a lógica. Mesmo seu sobrinho, George Bentham (1800-1884), escreveu em 

1827 um livro chamado Outline of a New System of Logic, onde explora as 

diferentes concepções e definições de lógica e faz uma critica à forma 

defendida anteriormente pelo tio.150 

 Bentham supunha estar incompleto e pouco perfeito um tratado sobre a 

lógica caso relegasse a metafísica ao esquecimento, visto que pontuava a 

existência de uma relação entre as duas palavras, porém ninguém até o 

momento havia conseguido ser claro e correto o suficiente em mostrar tal 

relação. 151 

 A palavra metafísica, segundo o autor, tem uma de suas origens 

identificada nos trabalhos de Aristóteles, entretanto, este a empregou em seus 

trabalhos relacionados à física. 152  

 O termo, utilizado amplamente na época de Bentham não foi utilizado, 

porém, por Aristóteles, e foi cunhado, provavelmente no século I d.C. e serviu 

para dar nome ao conjunto de trabalhos sobre assuntos relacionados ao campo 

da física. 153 

 Acerca da palavra metafísica, Bentham diz: 

 

 
                                                 
150 George Bentham foi sobrinho de Jeremy Bentham e famoso botânico em sua época. Bentham deixou 

em seu testamento a incumbência para o sobrinho de melhorar os escritos sobre lógica já publicados, 
mas o sobrinho, não se sabe o motivo, não atendeu o pedido do tio. No livro acima citado de George 
Bentham, ele faz suas próprias elucidações sobre o assunto, fazendo apenas algumas menções ou 
críticas aos escritos e idéias do tio. A passagem acima citada encontra-se nas páginas 12 e 13 do livro 
Outline of a New System of Logic. 

151 Bentham, Logic  in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.220. 
152 Ibid., p.220. 
153 Enciclopédia Filosófica de Stanford, versão eletrônica: http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-
metaphysics/ , acessado em 4 jan. 2008; Dicionário de Filosofia de Cambridge, pp.562-566.  
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“...a origem da palavra metafísica pode ser vista em Aristóteles. Em 

seus trabalhos a palavra foi empregada para denotar a relação entre 

antes [priority] e depois [posteriority] e o trabalho onde ele trata 

desse assunto esta no livro dedicado à física.”154 

 

 O termo, utilizado aqui pelo autor, está dissociado das discussões 

tradicionais sobre a existência ou não da matéria ou se Deus existe ou não, 

visto que esses debates, segundo sua concepção, seriam infrutíferos. Para 

Bentham, as palavras lógica e metafísica estão conectadas pela linguagem ou 

pelo discurso. A lógica teria como função estabelecer idéias claras para guiar 

as atitudes dos homens, e por meio do discurso, os homens exporiam, 

esclareceriam e nomeariam as idéias, e é aí que a metafísica entraria. Para o 

autor, a metafísica seria o resultado final, ou seja, os pensamentos e 

proposições elaborados pela lógica postos em prática em um discurso. Como 

ele assegura:  

 

“...se a metafísica tem sido criticada ao longo dos tempos, isso se 

deve à falsa estrutura das proposições empregadas e ao mau uso 

da linguagem utilizados para expressá-la.”155  

 

 O que podemos observar é que, segundo a colocação de Bentham, se a 

metafísica não fora bem entendida até aquele momento, isso seria porque, os 

que tentaram explicá-la, não se utilizaram de estruturas gramaticais e 

                                                 
154 Bentham, Logic  in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.220. 
155 Ibid., pp.220-221. 
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lingüísticas apropriadas para fazê-lo.   

 Como veremos mais à frente, para o autor, o mau uso da linguagem 

impossibilitaria uma real compreensão dos fatos, levando a discursos ilógicos e 

irreais. Segundo sua colocação: 

 

“...de nada serve um pensamento correto se ao pô-lo em prática, as 

palavras utilizadas não são corretamente expressas, isso poderá ar 

a um entendimento errado de algo que foi pensado corretamente.”156  

 

 Para Bentham, o fim maior do pensar, ou seja, da lógica, é a busca pelo 

conhecimento verdadeiro com objetivo de guiar os homens a ações úteis, isto 

é, a ações que gerem a maior felicidade para o maior número de pessoas. Em 

suas palavras: 

 

“...é objetivo da lógica tomar o comando [do pensamento do homem] 

e direcionar o curso da ética, sendo capaz assim de conduzi-lo [o 

homem] no curso de aumentar o prazer e diminuir a dor.”157 

 

 A lógica funcionaria através das operações mentais. No fragmento onde 

o autor trata desse assunto, as operações mentais que os homens são 

capazes de fazer são divididas em seis diferentes grupos ou classes, desde as 

mais simples até as mais complexas.    

 A primeira classe ou grupo se refere às operações onde o sujeito é o 

                                                 
156 Bentham, Language  in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.343. 
157 Ibid., p.222. 
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único responsável por elas. Encontram-se nesse grupo: a percepção, a 

conceitualização e a atenção. A percepção seria o modo como os objetos no 

mundo real se transformam em nossa mente, ou seja, a impressão que esse 

objeto deixa em nossa mente por intermédio dos sentidos. A impressão (que 

chega até nosso cérebro via percepção) é o produto dos nossos sentidos. 

Como diz Bentham: 

 

“...as impressões são feitas através dos sentidos: um ou mais de 

todos os sentidos cognitivos aos quais o objeto foi exposto [...] da 

percepção sentida, a impressão é o resultado imediato obtido.”158 

 

 As outras duas operações pertencentes ao primeiro grupo de operações 

mentais são: a conceitualização e a atenção. Quanto à conceitualização, 

Bentham afirma ser essa operação a que tem o sentido mais complexo, pois 

enquanto as impressões são o resultado da percepção, a conceitualização 

deve ser considerada como sendo, para os objetos e para as idéias (simples ou 

complexas), a representação ou cópia de suas impressões. Após as operações 

de percepção e conceitualização, a atenção seria a operação seguinte. 

Atenção significa estender, esticar; seria a percepção ou conceitualização 

“esticada” ou “estendida”. Conforme seu esclarecimento: 

 

“...a etimologia da palavra atenção quer dizer: aumentar, estender, 

esticar algo, como a atenção é sobre um objeto já identificado pela 

                                                 
158 Ibid., p.224. 
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percepção ou conceitualização, ela [atenção] será necessariamente 

essas duas [percepção ou conceitualização]  de forma mais ampla e 

abrangente.”159 

  

 As operações do grupo dois estariam relacionadas, segundo Bentham, 

aos atos de lembrar, relembrar, chamar à memória e reter, palavras que 

seriam, segundo ele, sinônimas. A memória, receptáculo de todas essas 

operações, não passaria de uma entidade fictícia e nenhuma palavra 

designando qualquer tipo de operação ocorrendo nesse lugar poderia ser bem 

empregada. Em suas palavras: 

 

“...o tipo de entidade psicológica fictícia onde a entidade chamada 

Memória se encontra, é tida como uma espécie de receptáculo onde 

as percepções que foram experimentadas estariam guardadas [...] 

não haveria palavras que pudessem ser empregadas, com sucesso, 

para descrever tal operação.”160 

 

 O terceiro grupo de operações mentais seria composto por: julgamento, 

decisão, determinação, comparação e exame. Essas operações, segundo o 

autor, são feitas quando mais de um objeto ou sujeito são considerados. Ele 

afirma que, para existir um exame sobre algo, deve haver, primeiramente, um 

exercício de julgamento de uma idéia ou fato. Após esse julgamento, vem uma 

decisão; poderá então, haver comparações entre as decisões existentes 

                                                 
159 Ibid., p.224. 
160 Ibid., pp.224-225. 
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(diferentes pessoas, diferentes pontos de vista) e, ao final da cadeia de 

operações, o exame (ou teste) poderá ser aplicado ao que foi decidido. 161 

 No grupo quatro encontram-se a abstração, a imaginação e a invenção, 

operações que ocorrem quando o sujeito é exposto a um grande número de 

percepções (impressões ou idéias ou os dois combinados). O primeiro passo é 

a abstração, ou seja, a mente decompõe as percepções que se encontram 

compostas. Depois vem a imaginação, que é a junção dos fragmentos de 

idéias formados pela abstração. A abstração, por exemplo, formaria as idéias 

ou percepções do que é uma maçã. A imaginação, atuando sobre a noção de 

maçã, acrescentaria a noção do ouro, formando a maçã de ouro: 

 

“...pegue da maçã sua forma e do metal ouro seu peso e seu brilho, 

a imaginação formará a maçã de ouro, um produto do jardim de 

Hespérides.”162 

 

 A denominação e a metodização compõem o grupo cinco das operações 

mentais, o qual se relaciona ao modo como são nomeadas e agrupadas as 

idéias ou percepções sobre os objetos ou fatos. O sexto e último grupo é para 

Bentham o mais importante de todo. Nesse grupo estão as operações mentais 

que se referem ao modo como expomos as idéias ou percepções 

anteriormente feitas em nossa mente. Pertencem a esse grupo: o discurso e a 

expressão. Bentham explica que, no curso das operações mentais, as idéias 

vão sendo formadas e armazenadas na mente. Ocorrem associações com 

                                                 
161 Ibid., p.225. 
162 Ibid., p.225-226. 
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certos sinais e os discursos, por meio da linguagem, são compostos. Esses 

discursos são expressos fora da mente, e dependem de sinais. Cada sentido 

humano detém um sinal próprio e por isso, um discurso próprio. Como o autor 

esclarece: 

 

“...uma diferença na natureza de cada sinal é produzida por uma 

diferença correspondente na natureza do discurso, que se origina de 

um dos sentidos do homem [...] audíveis, visíveis e tangíveis têm 

sido a natureza dos sinais compostos pela mente humana.”163 

 

 Por pensar que a linguagem é a operação mental mais importante, pois 

é por meio dela que o que foi compreendido na mente será expresso, Bentham 

dedica um fragmento inteiro a esse assunto. 

 Mostraremos a seguir, as idéias do autor sobre a Linguagem. 

 

 2.2.3 - Linguagem 

 Como mencionamos no item anterior, a linguagem é muito importante e 

fazia parte das operações mentais expostas por Bentham. Para o autor: 

 

“...o que a mente pensa se traduz ao mundo e ao conhecimento das 

pessoas através da linguagem.”164 

 

 A linguagem tem papel especial para Bentham, assim como também era 

                                                 
163 Ibid., p.227. 
164 Bentham, Language in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, pp.297-300. 
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para Locke, cuja afirmação é de que “as idéias são produtos do pensamento, e 

são expressas por substantivos, adjetivos e verbos”. 165 

 No fragmento intitulado Language, Bentham mostra as definições 

existentes de linguagem, suas características, suas propriedades e seus usos. 

A verdade conferiria a coerência para os discursos. A linguagem seria o canal 

por onde as verdades existentes no mundo físico seriam expostas. 166  

 Apesar de a verdade ser importante para o desenrolar do seu 

pensamento, o autor faz poucas menções sobre sua definição, e parece que 

seu objetivo maior estava em mostrar para as pessoas a distinção entre 

entidades reais e fictícias do que dizer o que ele entendia por verdade.  

 Ainda sobre a linguagem, convém dizer que esta teria, segundo 

Bentham, diferentes significados. Linguagem seria, primeiramente, um 

instrumento utilizado pelos homens com o intuito de divulgar, entre eles, as 

idéias. Além disso, ela também representaria uma coleção de sinais que vem 

sendo empregada nas diferentes culturas e sociedades humanas. A linguagem 

seria, então, uma representação dos discursos (passados e futuros) feitos 

pelos indivíduos ou pela coletividade. 167 

 A coletânea de sinais que a linguagem possui é dividida, pelo autor, em 

sinais audíveis e sinais visuais. Os sinais audíveis são também classificados 

como sendo evanescentes, ou seja, existem em toda a cadeia de seres, desde 

os humanos até os animais inferiores e não são de longa duração. Já os sinais 

visuais, também chamados pelo autor de sinais permanentes, necessitam da 

inteligência para existirem e, por isso, somente os homens puderam 
                                                 
165 Ayers, J. O. A. Marques (tradutor) Locke, São Paulo, Unesp, 2000, p.13.  
166 Bentham, Ontology  in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii , pp.198-199. 
167 Bentham, Language in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii , p.298. 
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desenvolvê-los e, como o nome bem retrata, duram para sempre. 168  

 O sujeito dessa linguagem – oral ou escrita – deve ser sempre a mente 

humana, seja via a percepção ativa que gera um discurso sobre algo que foi 

percebido naquele momento, ou via percepção retentiva, e, nesse caso, quem 

comandará o discurso será a memória. Nesse último exemplo, pondera o autor, 

o discurso pode ser feito com algumas falhas, incompleto ou com pré-

julgamentos e deve ser considerado com certo cuidado, pois depende da boa 

memória de quem está discursando. 169 

 Quanto ao seu uso, a linguagem teria duas funções distintas, porém, 

inter-relacionadas, sendo uma chamada Social e a outra chamada de Simples 

(Solitary). A Social teria como objetivo principal a comunicação dos 

pensamentos como: aprender, ensinar ou expressar idéias. Essa foi a função 

primeira da linguagem desde seus tempos primordiais, lembra-nos o autor:  

 

 

“...olhando para trás na história, notamos que, em toda nação 

civilizada a linguagem tem tido dois usos distintos, porém 

intimamente conectados: um relacionado a comunicação dos 

pensamentos, outro relacionada a melhoria [improvement] dos 

pensamentos.” 170 

 

 Como mencionado por Bentham, o objetivo final da linguagem Simples 

seria o de “olhar” para as próprias idéias dentro da mente humana e analisá-las 
                                                 
168 Ibid., pp.298-299. 
169 Ibid., p.300. 
170 Ibid., p.301. 
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quanto à utilização das palavras lá existentes. Seria uma função não voltada 

exclusivamente para a comunicação de alguma idéia via linguagem, mas sim, 

da análise dos discursos existentes dentro da mente do indivíduo em relação a 

certa idéia. Em suas palavras temos que: 

 

“...seria como uma meditação e visaria uma melhora dos 

pensamentos que seriam colocados em prática posteriormente. 

Meditar nunca esteve, até o momento, entre os objetivos da 

linguagem.”171  

 

 A linguagem Simples serviria como “âncora” da linguagem Social, pois 

antes de um pensamento se transformar em comunicação ou em discursos, ele 

teria, previamente, sido analisado e melhorado pela linguagem Simples.  

 As linguagens Social e Simples também possuem o conjunto de sinais 

audíveis e visuais, já descritos anteriormente. 172 

 Bentham complementa mencionando que uma linguagem útil deve ter 

algumas características específicas como clareza, ou seja, não pode ser 

ambígua. Nesse ponto notamos a grande preocupação do autor quanto a forma 

com que os governantes vinham atuando, pois a linguagem ambígua para 

Bentham é uma das maiores armas utilizadas pelos homens, pois por meio 

desta se ludibria com o intuito de conseguir vantagens que não seriam 

conseguidas caso a pessoa fosse clara em seu discurso. 173 

 A linguagem deve também ser concisa e só expressar o necessário, 
                                                 
171 Ibid., p.301. 
172 Ibid.,p.301. 
173 Ibid., pp.304-306. 



 76

principalmente quando usada em alguns ramos do conhecimento:  

 

“...em dois ramos do conhecimento, legislação e posologia, ou, a 

matemática, o uso da linguagem concisa é de suma importância. 

Isso não tem sido muito praticado, principalmente pela posologia, ou 

como é chamada, álgebra.”174 

 

 Além dessas duas características, a linguagem para ser efetiva deveria 

ser fácil de ser pronunciada, como ser também melodiosa. Bentham acreditava 

que a sonoridade das palavras era uma grande ferramenta para a eficácia de 

um discurso e um bom exemplo citado pelo autor são os poemas: 

 

 

 

“Encontramos nos poemas um ritmo e uma melodia que são 

universalmente entendidos e penetram na imaginação do leitor 

produzindo imenso prazer.”175 

 

 O autor acreditava que, se os indivíduos se preocupassem em utilizar 

tais características como: clareza, concisão, melodia e sonoridade em seus 

discursos, a linguagem seria constantemente aprimorada e utilizada para se 

alcançar benefícios para todos. A melhora da linguagem se daria então, 

segundo ele, pela aplicação das características desejáveis na linguagem que 

                                                 
174 Ibid., p.305. 
175 Ibid., pp.304-306. 
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não estariam ainda presentes em um discurso. Por exemplo, se fosse 

percebido em um discurso confuso, que seu objetivo final não foi alcançado, 

Bentham diz que, para melhorá-lo, deve-se excluir dele as palavras que não 

expressam seu verdadeiro conteúdo e incluir palavras mais específicas. Estaria 

assim melhorando-o por meio da inclusão da característica que lhe faltava, ou 

seja, a clareza: 

 

“...para fazer uma melhoria na linguagem, levando-a para um 

patamar maior do que ela se encontrava anteriormente, alguma ou 

algumas das qualidades desejáveis na linguagem devem ser 

incluídas [...] após a melhoria introduzida em um discurso a sua 

linguagem se tornaria, por exemplo, mais simples, mais concisa, 

mais clara.” 176 

  

  A linguagem é essencial para Bentham, pois estaria relacionada com a 

construção das proposições, peça fundamental para a construção de teorias e 

leis. Como adverte o autor: 

 

“As proposições são as bases do pensamento, onde tudo inicia e é a 

partir de uma proposição que o raciocínio se desenvolve até chegar 

a uma idéia, uma teoria ou uma lei...”177 

  

 Vimos até agora que a linguagem é a expressão final de um pensamento 

                                                 
176 Ibid., p.312. 
177 Ibid., pp.333-338. 
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lógico realizado pelo homem e que o conhecimento verdadeiro só pode ser 

adquirido pelos sentidos, pelas sensações. Se pudéssemos esquematizar os 

três conceitos citados na concepção de Bentham, teríamos que: 

 1º. O indivíduo conhece algo no mundo real por intermédio de seus 

sentimentos e de suas sensações; 

 2º. Ele forma uma idéia desse objeto em sua mente e é na mente que o 

objeto vai ser identificado como sendo real (por meio da percepção) ou fictício 

(pela inferência); 

 3º. Depois de identificado o objeto como real ou fictício, o indivíduo 

formula uma proposição mental e com o intuito de transmitir esse 

conhecimento adquirido utiliza a linguagem por meio de discurso oral ou 

escrito. 

 Buscamos apresentar até aqui as idéias de Bentham sobre o que era 

considerado, por ele como real e fictício, a lógica e a linguagem, três assuntos 

fundamentais para a compreensão de suas propostas no campo moral e ético. 

 Chegamos finalmente a nosso objetivo principal: o “Cálculo da 

Felicidade”. Ainda que as discussões anteriores tenham sido longas, 

consideramos absolutamente necessárias para a compreensão do que será 

apresentado a seguir. Tivemos que passar pela discussão de Bentham sobre o 

Princípio da Utilidade, sobre como o homem conhece o mundo e como 

expressa esse conhecimento, pois sem isso seria impossível expor, como 

veremos a seguir, sua proposta para medir os prazeres e as dores, ou seja, o 

“Cálculo da Felicidade” com sua estrutura e principais características.  
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 2.3 – Como medir os prazeres e as dores – “Cálculo da Felicidade” 

 Mostramos em itens anteriores que Bentham propôs tratar os assuntos 

políticos, morais e legislativos como sendo parte integrante de uma ciência que 

deveria ser tão exata quanto a Matemática. Além disso, o autor pensava ser 

possível medir a felicidade das pessoas e, para isso, desenvolveu o que se 

passou a chamar de “Cálculo da Felicidade”, onde, com a utilização de uma 

formulação matemática, buscou-se a quantificação das ações humanas.  

 Observamos que para o autor, a linguagem tem importância fundamental 

na expressão das idéias e pensamentos. Se utilizarmos equivocadamente a 

linguagem, podemos comprometer a compreensão do pensamento. Em sua 

proposta, Bentham buscou na matemática a linguagem perfeita para expressar 

suas idéias sobre moral e legislação.  

 Como mencionamos no primeiro e no início do segundo capítulos, a 

medição e a quantificação são de grande importância como alicerce para a 

criação de sua ciência da moral que ele busca criar. A verdadeira base política 

só seria conseguida, segundo o autor, por meio de investigações tão severas 

quanto as investigações matemáticas. 178 

 As investigações matemáticas as quais o autor se refere podem estar 

relacionadas às novas descobertas no campo que estavam sendo feitas desde 

os tempos de Newton. O autor assegurava que a Ontologia, além de ter a 

Matemática como método de suporte, deveria também parecer-se com a 

Medicina. Conforme sua colocação:  

 

                                                 
178 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Prefácio, p.6. 



 80

“...em resumo, o que o médico representa para o corpo natural, o 

legislador  representa para o corpo político: legislação é a arte da 

medicina exercida em grande escala [ ...] a base das duas ciências é 

a observação da estrutura geral humana.”179
 

 

 

 O legislador deveria cuidar e tratar da comunidade visando a sua 

melhora e a sua saúde e como conseqüência a sua felicidade, assim como o 

médico o faz para com o indivíduo. 180 

 Também a comparação entre a arte de legislar e a arte exercida pela 

medicina tem como base o Princípio do Utilitarismo. Para Bentham, a Medicina 

era uma disciplina útil, pois, além de curar, era responsável por prevenir 

possíveis males ou doenças. Isso estaria diretamente ligado ao princípio de 

trazer a maior felicidade ao maior número de pessoas. Sem doenças e com 

grandes chances de preveni-las, as pessoas automaticamente se sentiriam 

mais felizes. Como coloca o autor: 

 

“A medicina é um instrumento para eliminar a dor, legislar 

corretamente, é um instrumento para eliminar as dores das pessoas; 

para ambas, o valor de sua utilidade está na quantidade de dor que 

elas eliminaram ou evitaram menos as dores que elas produziram ou 

                                                 
179 Bentham, “Diversos”, manuscrito, UCL, Special Collections, MS 32/168. 
180 Bentham escreve sobre a utilidade da Medicina e de outros ramos do conhecimento como Química e 
Botânica em vários trabalhos. Encontramos citações na compilação feita por John Bowring, The Works of 
Jeremy Bentham, no volume 2, Capítulos: I: Art and Science Division, II: Art and Science Advancement, 
III: Art and Science Diffusion, e capítulo X: Paradoxical Assertation.  
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prazeres que excluíram.”181 

 

 Ele também compara a arte de legislar com Química e a Botânica. A 

Química seria importante para Bentham, talvez não só por seus aspectos 

utilitários, mas também por suas características racionais, ou matemáticas. 

Metodologicamente, a ciência da moral ansiada por Bentham e a Química 

teriam características comuns. Ambas possuem modelos a serem seguidos e 

utilizam-se da matemática como ferramenta importante. A Classificação e as 

nomenclaturas são importantes para um bom entendimento das coisas: 

 

“...tomemos como exemplo a arte e a ciência da química e as 

melhorias feitas pela introdução das nomenclaturas de Lavoisier. 

Pense no que a química era antes de Lavoisier, pense no que ela se 

transformou desde então.”182 

 

 A proximidade da Química com a Medicina combinada com seu método 

ordenado são fatores que faziam da Química, segundo Bentham, uma 

disciplina útil. Segundo sua afirmação: 

 

“...a combinação das pesquisas em química e medicina aumentarão 

nosso conhecimento sobre como melhor utilizar as plantas e 

                                                 
181 Bentham, Art and Science Division, in J.Bowring, (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.2, versão 
eletrônica: http://oll.libertyfund.org/title/1921/114178/2345036, acessada em 4 dez. 2007. 
182 Bentham, Usury, Political Economy ,Equity, Parliamentary Reform, in J.Bowring, The Works 
of Jeremy Bentham, volume 3, versão eletrônica: http://oll.libertyfund.org/title/1922/114821/2350584, 
acessado em 28 fev. 2008. 
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vegetais.” 183 

 

 Assim, a Medicina era associada, como vimos, à arte de legislar, e a 

Química à Medicina, podemos considerar que a Química também serviria como 

modelo para o legislador. Aliás, a Química, se destacaria. Nas palavras do 

autor: 

 

“...ela é a disciplina mais perfeita, pois transforma, através do 

processo de mistura, substâncias particulares em outras substâncias 

distintas das originais, juntando em uma só a arte e a ciência [o fazer 

e o pesquisar].”184 

 

 Também a Botânica chamava a atenção do autor. Ele acreditava que ela 

era fundamental para a Medicina, assim como a Química. As duas disciplinas 

(Química e Botânica) aumentariam o conhecimento dos homens sobre 

substâncias vegetais que, devido a suas características curativas, poderiam ser 

aplicadas na cura de doenças. Segundo o autor, deveria ser o botânico o 

responsável por capacitar o agricultor a identificar as mais úteis e boas ervas 

para a utilização, distinguindo-as daquelas prejudiciais ao homem.185 

 Tanto para ordenar a importância das disciplinas, quanto para estruturar 

suas idéias sobre moral e governo, o Princípio da Utilidade direciona todo o 

                                                 
183 Bentham, Rationale  of evidence, Rationale of Judicial Evidence, in J.Bowring, The Works of Jeremy 
Bentham, volume 6, versão eletrônica: http://oll.libertyfund.org/title/1922/114821/2350584, acessado em 
28 fev. 2008. 
184 Bentham, Logic  in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.220. 
185 Bentham, Art and Science Division, in  John Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, volume 
2, versão eletrônica: http://oll.libertyfund.org/title/1921/114178/2345036 , acessado em 4 dez. 2007 
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pensamento do autor e serve como pedra fundamental para sua proposta de 

modificação no campo legislativo inglês.  Como já mencionamos, essas idéias 

são apresentadas, pelo autor, no livro An Introduction to the Principals of 

Morals and Legislation. O livro Introduction tem apenas dezessete capítulos, 

onde o autor expõe o que é o Princípio da Utilidade e os princípios avessos aos 

da à ele; define e classifica as dores e os prazeres; além de expor o “Cálculo 

da Felicidade”. 

 Bentham inicia o livro com os seguintes dizeres: 

 

“A Natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois 

senhores soberanos: o prazer e a dor. Somente a eles compete 

apontar o que devemos fazer, bem como, determinar o que, na 

realidade, faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, 

por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, 

e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos.”186 

 

 Para Bentham, o prazer e a dor deveriam ser “instrumentos” com os 

quais os legisladores deveriam trabalhar e saber a força de cada um, ou seja, o 

seu peso e valor seria de inegável importância. 187 

 É importante também lembrar novamente que Bentham desenvolveu seu 

sistema e seus princípios no intuito de construir uma melhor regra para que os 

legisladores seguissem e, dessa forma, pudessem ser mais justos nos 

assuntos relacionados às infrações e suas penalidades. Ele defendia que, ao 

                                                 
186 Bentham, An Introduction to the Principals of Morals and Legislation, cap.1, p.1. 
187 Ibid., cap.4, p.1. 
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atribuir valores para os prazeres e dores, os legisladores seriam capazes de 

aplicar punições mais justas, incorrendo no menor erro possível. 188 Com esse 

cálculo, seria exeqüível então, que as opções de escolha das pessoas 

(principalmente dos governantes) entre uma ação e outra fossem baseadas 

não em simpatia ou antipatia por determinado fim, mas sim em sua utilidade. 

 Vale lembrar que os assuntos morais e de governo, desse período, 

ainda tinham como base para decidir entre o certo e o errado, os conceitos 

religiosos, que ditavam a maneira como as pessoas deveriam se comportar. 

Em sua teoria do conhecimento, onde somente aquilo que percebemos ou 

sentimos poderia ser considerado como algo existente no mundo real, Bentham 

classificou Deus, Alma e Religião como entidades fictícias. Por isso, diz: 

 

“...dada às limitações das percepções humanas, Deus nunca foi 

percebido pelos sentidos humanos (principalmente pela visão) e 

deveria então, ser classificado como sendo uma entidade dedutível e 

fictícia.” 189 

 

  O medo de sofrer uma punição após a morte por alguma atitude feita 

nessa vida era simplesmente inconcebível para o autor. 190  

 Com suas explicações sobre entidades reais e fictícias, Bentham 

imaginava ter excluído por completo a importância que as vontades divinas 

tinham nos campos moral e legislativo. Como o próprio autor coloca: 

 
                                                 
188 Ibid., cap.4, pp:1-2. 
189 Bentham, The Influence of Natural Religion on the Temporal Happiness of Mankind, pp.54-66. 
190 Ibid., pp.54-66. 
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“A Religião Natural subverte a capacidade do povo de saber e 

promover seu próprio interesse, em particular, a religião distorce a 

opinião pública, minando a capacidade de se prevenir a opressão e 

atos maldosos [...] o resultado prático é que a religião constitui um 

obstáculo para o progresso da humanidade, um obstáculo que só 

pode ser superado pela difusão do Conhecimento.” 191 

 

 Antes de exibir ao leitor o cálculo em si, autor expõe o Princípio da 

Utilidade, ou seja, como vimos anteriormente que toda ação boa é aquela que 

produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Além disso, 

demonstra que todos os princípios contrários a este (ascetismo, simpatia e 

antipatia) são, no fundo, desprovidos de razão e fundamento. 192  

 Utilizando-se de suas principais ferramentas – lógica e linguagem – 

Bentham demonstra para o leitor que, ser contrário a tal princípio não é lógico 

nem tampouco natural. Pondera que buscar o prazer é natural em todo e 

qualquer homem e, princípios contrários ao da Utilidade, como os do ascetismo 

e o da simpatia e antipatia, são na verdade, irracionais e ninguém poderia 

realmente viver sob esses princípios. 193 

 Sobre o princípio do ascetismo Bentham conclui que “jamais foi seguido 

com constância, e nem jamais poderá sê-lo, pois o instinto natural de toda 

criatura humana é buscar o prazer e fugir da dor”. O princípio do ascetismo 

seria, portanto, justamente contrário ao da utilidade, pregado por Bentham pois, 

esse princípio buscava, de maneira inversa ao que ocorre no Princípio da 
                                                 
191 Ibid., pp.54-55. 
192 Ibid., cap.1, p2. 
193 Ibid., cap.2, p.3. 
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Utilidade, aprovação nas ações que causam dor e diminuem a felicidade, e 

desaprovação das ações que causam prazer e aumentam a felicidade. Esse 

termo foi, segundo Bentham, por muitas vezes aplicado pelos monges que 

buscavam, através de práticas que causavam dor e sofrimento, a aprovação 

Divina. Para o autor, buscar aprovação de um ser Divino, que deveria ser 

benevolente por definição, através da dor era algo ilógico e que não poderia ser 

sustentado por muito tempo. 194 

 Já em relação ao princípio da simpatia e da antipatia, ele se refere à 

aprovação ou desaprovação de uma ação baseando-se no sentimento de 

simpatia ou antipatia em relação ao assunto. Por um lado, se quem julga sente 

simpatia pela ação, sua tendência será de aprová-la. Por outro, se ela sente 

antipatia pelo ato, terá tendência a desaprová-lo. Esse princípio era justamente 

o mais empregado naquele momento pelos governantes e, por não seguir 

nenhum critério externo que pudesse orientar nas decisões, era, para o autor:  

 

 “...o mais perigoso em matéria de governo para se ter como base 

para determinar se uma ação é correta ou não, pois ele se baseia 

plenamente em critérios pessoais.” 195 

 

 Além desses dois princípios contrários ao da Utilidade, um outro 

princípio preocupa o autor: o princípio teológico, ou seja, fundamentado em 

códigos religiosos. Para Bentham, a vontade Divina, como professada nas 

Sagradas Escrituras não pode ser considerada como um princípio político e de 

                                                 
194 Ibid., cap.2, p. 3; nota rodapé p.5. 
195 Ibid., cap.2, p.3. 
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governo a ser seguido, pois as Escrituras podem ter várias interpretações e 

não poderiam ser um critério válido para toda a sociedade. 196 

 Após desestruturar os possíveis princípios contrários ao princípio do 

utilitarismo, Bentham relaciona, então, as possíveis fontes de prazer e dor.  

 Para o autor, existem quatro possíveis fontes de prazer ou de dor, 

nomeadas de sanções: as físicas, as políticas, as morais e as religiosas. 197 

 As sanções físicas seriam aquelas identificadas como naturais, sem a 

interferência da vontade humana, como, por exemplo, a perda de todos os 

bens devido a uma grande inundação. As sanções políticas estariam 

relacionadas com ações tomadas pelos representantes ou juízes e teriam como 

exemplo a sanção de uma punição equivocada, causando injustamente 

extrema dor para alguns e prazeres a outros. As sanções morais seriam 

aquelas provocadas pelas pessoas de uma comunidade e poderiam ser 

exemplificadas pelo acolhimento de alguém de fora dessa comunidade. Isso 

acarretaria em extrema felicidade para aquele que é acolhido, como também 

para as pessoas da comunidade que terão um novo membro para dividir 

afazeres e compartilhar experiências. Todos os prazeres ou dores advindos 

das sanções citadas são experimentados pelos sentidos e experimentados 

pelas pessoas na vida presente. Já as sanções religiosas, aquelas que dizem 

respeito a um ser supremo e uma Divindade, causariam dores ou prazeres que 

seriam vivenciados numa “vida futura” ou numa “eternidade” e, portanto, não 

seriam tidas como possíveis, segundo a noção de entidade real proposta pelo 

                                                 
196 Ibid., cap.2, pp.4-5. 
197 Ibid., cap.3, p.1. 
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autor. 198  

 Como o conhecimento para Bentham é adquirido pela experiência dos 

sentidos, ele mostra, ao explicar os tipos de sanções existentes que, para 

serem reais, elas necessariamente devem estar relacionadas a sentimentos e a 

experiências de certos prazeres ou dores experimentados pelas pessoas. 

 Após essas discussões, Bentham faz a introdução ao “Cálculo da 

Felicidade”, dispondo os elementos que são necessários para se calcular o 

valor de um prazer ou uma dor, denominados de circunstâncias.  

 O valor então, de um prazer ou de uma dor, considerados em si 

mesmos, será maior ou menor segundo quatro circunstâncias, a saber:  

 

“A sua intensidade, duração, certeza ou incerteza, e a sua 

proximidade ou distância no tempo, ou longinqüidade.”199 

 

 Para o autor, ao se tentar medir somente o valor de um determinado 

prazer ou de uma determinada dor, somente as circunstâncias acima deveriam 

ser levadas em consideração. 

 Entretanto, se os valores de um prazer ou de uma dor são analisados no 

intuito de avaliar a tendência de algum ato, de uma determinada ação pelo qual 

o prazer ou a dor poderão ser produzidos, deve-se então considerar outras 

duas circunstâncias, a saber: a fecundidade, ou a probabilidade que o prazer 

ou dor tem de ser seguido por sensações de mesma espécie; e a pureza, ou 

seja, a probabilidade que o prazer ou a dor tem de não ser seguido por 

                                                 
198 Ibid., cap.3, pp.1-2. 
199 Ibid., cap.4, p.1.  
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sensações do tipo contrário – dor no caso do prazer, e prazer no caso de 

dor.200 

 Se, em uma análise da tendência de um ato, esse mesmo ato afetar não 

só uma pessoa, mas toda uma comunidade deve-se, então, levar em 

consideração mais uma circunstância, que é a extensão do prazer ou da dor 

produzidos por tal ato. A extensão coloca o autor, refere-se ao “ao número de 

pessoas afetadas pelo prazer ou pela dor em questão”. 201 

 Antes de avançar com o “Cálculo da Felicidade”, seria interessante 

apresentar um resumo do que acabamos de dizer. Temos então, as seguintes 

variáveis que fazem parte do modo para se medir as ações humanas ou 

“Cálculo da Felicidade”: 

 1) Intensidade 

 2) Duração 

 3) Certeza ou Incerteza 

 4) Proximidade ou distância no tempo, ou longinqüidade 

 Essas variáveis fazem parte do cálculo do prazer ou da dor em si, antes 

de calcular a tendência de um ato, que se daria pela avaliação da: 

 5) Fecundidade 

 6) Pureza 

 7) Extensão (essa última variável deve ser empregada somente quando 

houver mais de uma pessoa afetada pela decisão em questão). 202 

 Vejamos um exemplo do autor de como o cálculo poderia ser utilizado. 

Ele afirma que se alguém quiser fazer uma avaliação exata da tendência geral 
                                                 
200 Ibid., cap.4, p.1. 
201 Ibid., cap.4, pp.1-2. 
202 Ibid., cap.4, pp.1-3. 
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de qualquer ato que afeta os interesses de uma coletividade, essa pessoa 

deverá fazer uma apreciação dos seguintes elementos:  

 - o valor de cada prazer e de cada dor produzidos pelo ato, 

 - o valor de cada prazer e de cada dor produzidos pelo ato após os 

primeiros prazeres ou dores primeiramente identificados (fecundidade) 

 - somam-se todos os prazeres de um lado e todas as dores do outro. Se 

mais de uma pessoa for afetada por tal ato, multiplica-se o valor obtido 

anteriormente pelo número de pessoas afetadas pelo ato e procede-se então o 

balanço final. Se o balanço for favorável ao prazer, a tendência da ação é boa, 

se for favorável a dor, a tendência é negativa. 203 

 No intuito de trazer o exemplo para a realidade das pessoas, Bentham 

recorre a uma analogia do seu método com a maneira com a qual se avaliava 

terrenos e propriedades. Ele pergunta qual seria a razão que faria com que um 

terreno ou propriedade tivesse valor? O critério de avaliação seria constituído 

pelos prazeres que a referida propriedade capacitaria um homem ter, e as 

dores que ela capacitaria esse homem a afastar. O valor de tal propriedade 

(sua intensidade) aumentaria ou decresceria conforme fosse maior ou menor o 

período de tempo que a pessoa o possuísse (duração). O valor da propriedade 

também seria afetado pela certeza ou incerteza do fato de adquiri-la e pela 

proximidade ou distância (longinqüidade) do momento em que chegará a 

possuí-la. Dependendo do uso que cada pessoa fará da propriedade, pode-se 

ou não pensar em fecundidade e pureza dos prazeres que ela terá com tal 

propriedade. Ao final, verificam-se quantas são as pessoas afetadas pelo valor 

                                                 
203 Ibid., cap.4, p.2. 
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de tal propriedade, aquelas que são afetadas positivamente e aquelas que são 

afetadas negativamente (extensão). Com isso chega-se ao valor que essa 

propriedade ou terreno tem para quem o possui ou vai comprá-lo. 204 

 Ainda que tudo pareça claramente exposto, encontramos, porém, no 

item Intensidade a primeira dificuldade do cálculo: a definição da unidade de 

prazer ou de dor, pois cada indivíduo sente e mensura o prazer e a dor de 

maneiras diferentes. O próprio autor coloca: 

 

“...infelizmente, pode ser difícil calcular precisamente a tendência de 

uma ação, pois as pessoas percebem e sentem a intensidade do 

prazer e da dor em quantidades diferentes.” 205 

 

 Em outra passagem, menciona: 

 

“...no que concerne à intensidade dos prazeres que uma pessoa 

possa possa ter, vai depender do uso que cada pessoa dá ou tira de 

dada circunstância e dos prazeres ou dores que elas [circunstâncias] 

podem trazer ou afastar.”206 

  

 Contudo, apesar desta dificuldade, segundo Bentham, o cálculo servira 

como guia e deveria ser utilizado. 207 

 Apresentamos até aqui como o “Cálculo da Felicidade” deveria ser feito. 

                                                 
204 Ibid., cap.4, pp.2-3. 
205 Ibid., cap.4, p3. 
206 Ibid., cap.4,p.3. 
207 Ibid., cap.4, p3. 
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O prazer e a dor são mostrados como sendo peças imprescindíveis para o 

desenvolvimento do cálculo. Depois dessa apresentação, o autor relaciona os 

diferentes tipos de dores e prazeres e as circunstâncias que influenciam os 

sentimentos dos homens quando pensam em prazeres e dores. 

 Ao classificar os prazeres e as dores, Bentham os divide em simples ou 

complexos, chamando-os também de “percepções interessantes”. Os prazeres 

e dores simples são aqueles que não dão origem a nada mais além deles 

mesmos. Os complexos são aqueles que são compostos por vários outros 

prazeres e dores. Uma punição só poderá ser atribuída a uma pessoa após 

verificar se houve a produção ou não de uma ou mais dores. 208 

 Veremos, mais uma vez, que a lista apresentada por Bentham de 

prazeres e dores simples está em plena concordância ao já exposto em sua 

teoria do conhecimento. Notamos que todos os prazeres e todas as dores 

arrolados pelo autor são referentes a sentimentos e sensações existentes nos 

seres humanos. 

 Os prazeres simples mais conhecidos são:  

 a) prazeres dos sentidos – sabor, olfato, audição, dos sentidos sexuais 

etc., 

 b) prazeres da riqueza – possuir bens ou possibilidade de possuí-los, 

 c) prazer de um bom nome – reputação,  

 d) prazer do poder – disposição de persuadir ou convencer outras 

pessoas,  

 e) prazer da religião – boa vontade em relação ao Ser Supremo,  

                                                 
208 Ibid., cap.5, pp.1-5. 
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 f) prazer da benevolência – simpatia, boa vontade,  

 g) prazeres da malevolência – antipatia, má vontade,  

 h) prazeres da memória – lembrança de prazeres vividos,  

 i) prazeres da imaginação – idéia de algo que pode vir a acontecer,  

 j) prazer da expectativa – crença de que algo bom vai acontecer. 209 

 A lista das dores simples é dada, praticamente, pelo oposto dos 

prazeres apresentados acima, a saber:  

 a) dor dos sentidos,  

 b) dor da pobreza,  

 c) dor do mau-nome,  

 d) dor da piedade,  

 e) dor da religião,  

 f) dor da benevolência,  

 g) dor da malevolência,  

 h) dor da memória,  

 i) dor da imaginação,  

 j) dor da expectativa.  

 Já quanto aos prazeres e as dores complexas, estes seriam os 

compostos por mais de um prazer ou de uma dor simples. 210 

 Nesse ponto é importante retomar o que mencionamos anteriormente, 

no item 2.2, sobre o sujeito da linguagem ser, para Bentham, o pensamento, 

uma vez que os prazeres e as dores são produzidos na mente humana. 211

 Entretanto, a quantidade de prazer ou de dor não é uniformemente 
                                                 
209 Ibid., cap.5, pp.1-4. 
210 Ibid., cap.5, pp.1-4. 
211 Bentham, Ontology in J. Bowring (org.), The Works of Jeremy Bentham, vol.viii, p.300.  
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proporcional à causa, mas sim à quantidade (quantum) de sensibilidade que o 

indivíduo (ou indivíduos) possui para determinados prazeres ou dores. Essa 

sensibilidade pode ser alterada, dependendo da circunstância que causa a 

sensação de prazer ou de dor. 212  

 O autor relaciona as diferentes circunstâncias que afetam ou alteram a 

sensibilidade ao prazer ou a dor e, conseqüentemente, afetariam a maneira de 

se ponderar qual a melhor atitude a ser tomada.  

 A lista começa com: a) saúde – uma pessoa pode estar pressionada a 

tomar uma decisão por estar doente, afetando seus sentimentos em relação ao 

prazer ou a dor. b) Força é a próxima da lista. A força está diretamente ligada a 

saúde. Uma pessoa saudável é considerada forte, e vice-versa. c) Dureza (não 

irritabilidade). Para Bentham, uma pessoa que não se irrita facilmente é uma 

pessoa dura e, por isso, menos suscetível a ter suas emoções e sentimentos 

abalados. d) Imperfeições no corpo – uma pessoa com uma deformidade 

estaria mais inclinada a sentir mais dor do que prazer na vida, e ter seu 

julgamento afetado por isso. 213 

 Essas são condições do corpo, listadas pelo autor, que alterariam uma 

ação; contudo, a complementação da lista elenca as condições da mente que 

também afetariam o julgamento das sensações de prazer e de dor.  

 A primeira circunstância da mente é composta pela quantidade e 

qualidade de conhecimento que uma pessoa possui: 

 

 

                                                 
212 Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap.6, pp.1-2. 
213 Ibid., cap.6, pp.2-3. 
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“...em primeiro lugar, consideremos a quantidade e qualidade de 

conhecimento que a pessoa em questão possui. Se as idéias que 

possui na mente sã de natureza interessante e, de alguma forma, 

influenciam em sua felicidade ou de outras pessoas, se essas idéias 

são muitas e de muita importância, esse homem pode ser 

considerado como tendo conhecimento, quando essas idéias são 

poucas e de pouca ou nenhuma importância, esse homem pode ser 

chamado de ignorante.”214 

 

 Vemos que, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais saberá 

distinguir entre as coisas verdadeiras e as falsas, e, em conseqüência, mais 

prazer terá.  

 Continuando com as circunstâncias da mente, o autor alerta também 

para o fato de que deturpariam o julgamento: a força intelectual (talento); a 

firmeza do pensamento (não permitir que prazeres e dores pequenos afetem 

suas atitudes mais do que seus verdadeiros pesos); a inclinação ou propensão 

a certos prazeres e dores. O autor explana sobre a existência de pessoas que, 

por diferentes motivos, têm propensão a prazeres ou dores por certos objetos 

mais do que por outros. Então, se a decisão a ser tomada envolver o objeto 

apreciado ou odiado, esta poderá ser influenciada por esse “desvio” de 

julgamento. A lista continua com: a sensibilidade moral (o peso que uma regra 

moral tem para o indivíduo); a simpatia (propensão de extrair prazer de uma 

felicidade e dor de uma infelicidade) e a insanidade mental (mente 

                                                 
214 Ibid., cap.6, p.3. 
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desorientada e fora da realidade).215  

 Após apresentar tantos detalhes (aos quais dedicamos quase todas as 

páginas dessa dissertação) poderíamos esperar ver o autor satisfeito com seu 

“Cálculo da Felicidade”. E que, finalmente, iria aplicá-lo para chegar a maior 

felicidade para o maior número de pessoas, ou seja, para ver realizado o seu 

Princípio da Utilidade. No entanto, o autor sugere que o método desenvolvido 

não poderia ser seguido antes de um julgamento moral, ou, antes de uma ação 

judicial. Seu método deveria ser utilizado como um guia que aproximaria da 

exatidão os processos vigentes: 

 

“...não se pode esperar que o referido método possa ser seguido a 

rigor antes de qualquer julgamento moral. Todavia, o método como 

tal pode ser sempre mantido diante dos olhos; e na medida em que 

o processo atualmente seguido nessas ocasiões se aproximar dele, 

na mesma medida tal processo se aproximará da exatidão.”216 

 

 Por isso mesmo, apesar das possíveis dificuldades no método de medir 

os prazeres e dores, Bentham tenta nos fornecer uma lista, ou catálogo, de 

acordo com sua própria denominação, das possíveis circunstâncias corporais e 

mentais que afetariam diretamente a sensibilidade de um indivíduo para as 

sensações de prazer e dor. Ele acreditava que, ao listar essas circunstâncias, 

seu método incentivaria uma utilização, por parte dos legisladores, mais correta 

e analítica dos modos de punição. Segundo Bentham: 

                                                 
215 Ibid., cap.6, pp.3-5. 
216 Ibid., cap.4, p.3. 
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“...os legisladores, ao aplicarem uma pena a uma pessoa, devem ter 

em uma mão a lista de todas as circunstâncias que podem 

influenciar a sensibilidade da pessoa e na outra, a lista dos 

diferentes tipos de penalidades. Eles deverão então, fazer a 

comparação entre as circunstâncias versus as penalidades que eles 

devem aplicar. Só com esse procedimento, as punições serão mais 

eficazes e menos pessoais.”217 

 

 A relevância da tentativa de Bentham está no fato dele ter tentado 

desenvolver um cálculo que proporcionasse as pessoas um guia de como 

pensar nas ações e como estas afetariam, tanto a vida do indivíduo, quanto a 

vida de toda uma comunidade. O cálculo tem obstáculos, mas identifica certos 

elementos que devem ser pensados em dadas situações e, apesar de se 

ressentir de valores precisos de prazeres e de dores, busca demonstrar por 

meio de um sistema, os possíveis efeitos de uma determinada atitude.  

 Temos de lembrar que Bentham assim coloca: 

 

“...o prazer e a dor deveriam guiar todas as ações humanas, ditando 

a norma que distingue o que é reto do que é errado, e mostrando a 

cadeia das causas e dos efeitos.”218 

 

 

 

                                                 
217 Ibid., cap.6, p. 13. 
218 Ibid.,cap.1, p.1. 
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 Considerações Finais 

 Como discutimos ao longo desta dissertação, Jeremy Bentham foi um 

filósofo inglês que fez propostas de mudança na maneira de legislar de sua 

época. Vivendo em um contexto de grandes transformações como a Revolução 

Francesa e a Declaração de Independência Americana, o autor ansiava por 

mudanças marcantes tanto no âmbito legislativo quanto no governo da 

Inglaterra. Ele buscou desenvolver uma maneira que considerava exata e 

menos tendenciosa de identificar e decidir sobre as ações humanas.   

 Consideramos as duas linhas de pesquisas sobre o autor, uma voltada 

aos estudos sobre a Escola Utilitarista (que trata o autor como sendo o 

fundador de tal movimento) e outra que busca trazer para discussão, aspectos 

do autor e de suas idéias que ainda não foram muito estudados. Nessa 

corrente, estão trabalhos que verificaram a importância dos aspectos 

epistemológicos do autor, como suas propostas para uma escola “ideal”, bem 

como suas idéias acerca da lógica e linguagem. Optamos, no presente 

trabalho, por essa última corrente, pois buscamos mostrar como a proposta de 

mensurar as ações humanas feita pelo autor está relacionada, sobremaneira, 

com sua noção de arte e ciência. 

 Com o Princípio da Utilidade ou Felicidade: a maior felicidade para o 

maior número de pessoas, como fio condutor, Bentham desenvolveu todas as 

suas idéias e propostas de mudança. 

 Consideramos ainda, fundamental que, no intuito de tornar efetivo esse 

seu desejo e para servir como base de seu método de cálculo dos prazeres e 

das dores, Bentham desenvolveu uma nova maneira de ensinar e compreender 
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os ramos do conhecimento. A nova Enciclopédia do Conhecimento proposta 

pelo autor surge como contraponto às enciclopédias existentes, principalmente 

a de d’Alembert onde arte e ciência são enxergadas e estabelecidas como 

sendo ramos distintos do conhecimento humano. Para Bentham, arte e ciência 

estão intimamente ligadas, pois não existe prática sem conhecimento e não 

existe conhecimento sem a prática. As duas deveriam ser tratadas como uma: 

a Eudaimonics ou Ontology. 

 Essa nova Enciclopédia viria a corroborar com as suas intenções de 

utilizar as ferramentas da então chamada Filosofia Natural como nomenclatura, 

classificações e, principalmente, o cálculo matemático, para mensurar as ações 

humanas. Assim, conforme a visão de Bentham, num mundo em franco 

progresso, as descobertas no ramo da física feitas por Newton poderiam fazer 

parte das ciências morais. 

 Além disso, discutimos como o autor apresenta suas idéias sobre a 

lógica, a linguagem e também sobre como o entendimento do que é real ou 

fictício se dão em nossa mente. Para Bentham, entender que o real é tudo 

aquilo que chega ao nosso conhecimento através das sensações, enquanto o 

fictício se refere a tudo àquilo que precisamos inferir a respeito, bem como 

entender como são e em qual ordem ocorrem as operações mentais são itens 

fundamentais que sustentam a proposta de mensuração dos prazeres e das 

dores feita pelo autor. A linguagem, operação mental mais importante que o 

homem possui, é tida como peça fundamental de todo o seu empenho de 

introduzir um método quantitativo para medição as ações humanas.  

 Essas foram, então, as bases para a elaboração do cálculo dos prazeres 
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e dores desenvolvido por Bentham. 

 Para o autor, somente o prazer e a dor (entidades reais, pois são 

percebidos e entendidos todos os homens) deveriam guiar nossas ações. Mais 

uma vez notamos que o Princípio da Utilidade serve de base para o desenho 

do que chamamos de “Cálculo da Felicidade”.   

 Nessa sua trajetória, ao propor um método que calcularia os prazeres e 

as dores dos indivíduos, o autor estava buscando melhorar a maneira com que 

as penalidades eram impostas para os infratores. Com esse guia, o legislador 

poderia chegar o mais próximo da exatidão na hora de pronunciar uma pena, e 

assim, estaria legislando de acordo com o Princípio da Utilidade, que vale 

sempre lembrar era o fim maior pretendido por Bentham. 

 Além das propostas feitas nos campos legislativo e governante, vimos 

que Bentham pretendeu introduzir outras idéias, as quais, por sua vez, não 

obtiveram muito êxito em sua época. Como exemplo, mostramos a sua 

tentativa por implementar um novo modelo de prisão, o Panóptico, onde os 

presos estariam sob constante vigilância, porém desconheceriam seus vigias 

por nunca os verem. Apesar de não ter sido implementado em seu tempo, o 

Panóptico pôde ser posto em prática durante a expansão das fábricas na 

Europa no período da Revolução Industrial. 

 Uma das influências significativas das idéias de Bentham ultrapassaram 

suas propostas de governo: a criação de uma instituição de ensino, a University 

of London (hoje UCL) e a criação de palavras como internacional e maximizar, 

hoje amplamente utilizadas. 

 Não buscamos com este trabalho esgotar as possíveis discussões sobre 
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as propostas do autor, mas sim, demonstrar como a moral e a ética foram 

pensadas pelo autor e como ele acreditava que esses dois assuntos poderiam 

ser tratados quantitativamente, tendo como modelo algumas das chamadas 

ciências naturais e a Medicina. 

 Conhecemos bem os trabalhos feitos sobre o autor no que se relaciona 

com sua proposta de basear as ações humanas na busca do prazer e evitando 

assim a dor. A originalidade da presente dissertação está em abordar e buscar 

significação para a sua tentativa de transportar, via estabelecimento da 

Ontologia, os métodos de quantificação utilizados pela Filosofia Natural para os 

assuntos relacionados às ações humanas. Só assim podemos compreender a 

elaboração de sua proposta de medir os prazeres e as dores ou “Cálculo da 

Felicidade”.  

 Nossas discussões, sem dúvida, não esgotam o assunto e entendemos 

que muitos estudos e pesquisas sobre o autor e suas idéias devem ainda ser 

feitos, pois, como diz I. Bernard Cohen as tentativas passadas de quantificar e 

tornar mais científica as relações humanas fazem parte das fundações do que 

hoje identificamos como ciências sociais. 219  

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Cohen, The Natural Sciences and  the Social Sciences: Some critical and historical perspectives, pp.1-
2. 
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ANEXO I - Tabela III dos escritos sobre Ontology  
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ANEXO II - Tabela IV dos escritos sobre Ontology 
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ANEXO III – Imagem Auto-Ícone de Bentham 
 

  

 

   

    
 
 
   Auto-Ícone de Jeremy Bentham  
   Foto tirada do site oficial do Projeto Bentham na UCL:    
   http://www.ucl.ac.uk/BenthamProject/Faqs/auto_where.htm, acessado em 6 março 2008. 
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ANEXO IV – Imagem Bentham e a criação da University of London 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Mural desenhado por Henry Tonks (1862-1937) onde aparece Bentham  
   verificando a planta da construção da UCL. 
   College Art Collection – UCL. 
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ANEXO V – Imagem do Panóptico 
 
 
 

  
  
  
  Foto Panóptico, modelo de prisão desenvolvido por Jeremy Bentham. Imagem retirada do site 
  oficial:  
  http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/info/jb.htm acessado em 19/12/07 
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