
 
 

 

 

 

ATIVIDADES REVISIONAIS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – FILOSOFIA 02      

SÉRIE: 2ª Série 

 PROFESSOR: Vitor Fernandes 

 

Estudamos em fevereiro e no início de março as teorias do Utilitarismo (Jeremy Bentham e Stuart 

Mill) e da Ética Deontológica (Immanuel Kant). Fizemos também um exercício com dilemas 

morais, como os da filósofa Phillipa Foot. 

Nesta atividade você deverá analisar os discursos e propostas abaixo segundo as perspectivas 

utilitarista e deontológica. Em sua análise, julgue se a postura/proposta do indivíduo corresponde 

a uma ação moral ou ideia adequada  de acordo com as teorias estudadas e justifique seu 

julgamento.  

Antes de registrar sua análise, converse com seus colegas e familiares sobre o assunto. Isso vai 

ajudar a depurar melhor seu julgamento. 

Registre suas análises em um documento word. Lembre-se de incluir seu nome, turma e número 

da atividade. 

 

Caso 1 – Harry, Frodo, Big Bang e as consequências da pandemia - Adaptado de UOL 

Economia 

Um dia após Frodo minimizar o número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus, 

Harry, dono da rede de restaurantes “Big Bang”, seguiu na mesma linha e também mostrou mais 

preocupação com os efeitos da quarentena na economia do que com as vidas perdidas pela 

doença. Harry manifestou opinião contrária à medida dos governadores, de limitarem o 

funcionamento do comércio, já que, para ele, o Brasil não pode ficar parado porque necessita de 

mão de obra para andar. 

O empresário ainda citou que o impacto econômico no futuro será maior do que as mortes que 

estão ocorrendo hoje por causa do coronavírus. Não pegaram bem as declarações. Durante a 

madrugada, o termo Big Bang ficou entre os assuntos mais falados do Twitter. Muitos 

repudiaram o comportamento de Carlos e até sugeriram boicote à sua rede de restaurantes. 

O discurso e as ideias de Harry devem ser analisados primeiro na perspectiva deontológica 

e depois na perspectiva utilitarista 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Caso 2 – UTI em alto mar - Adaptado de Nexo Jornal 

As principais medidas de prevenção recomendadas para conter a pandemia do novo coronavírus 

– lavar as mãos e o rosto com frequência, fazer uso de álcool gel e praticar o distanciamento 

social – não estão ao alcance de muitos moradores de comunidades e periferias das cidades 

brasileiras. 

Em grande parte dos domicílios desses locais, o abastecimento de água é intermitente. Faltam 

condições para adquirir o produto que garante a desinfecção das mãos e ficar em casa, em 

habitações de poucos cômodos que abrigam várias pessoas, pode não ajudar. 

Poucos moradores, além disso, podem aderir ao isolamento. Pessoas de menor renda e 

trabalhadores informais são os mais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia. 

O governo federal estuda utilizar navios para isolar e tratar pessoas de baixa renda infectadas 

com a doença que não necessitem ficar na UTI. A solução já foi adotada na Itália, um dos países 

mais afetados pela covid-19, e é considerada promissora para o caso do Rio de Janeiro, estado 

com o segundo maior número de infectados e uma população de cerca de 1,5 milhão vivendo em 

centenas de comunidades. 

A proposta do governo federal deve ser analisada primeiro na perspectiva utilitarista e 

depois na perspectiva deontológica. 

 

 

 

Os nomes dos autores dos discursos e outras informações sensíveis foram omitidos ou 

modificados, a fim de evitar juízos enviesados e exposições indevidas. 

 


