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ética

 O que é moral

Aranha

FILOsOFIA

Ética é a parte da filosofia que pensa criticamente sobre a experiência moral e os princípios ideais de conduta humana.
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Navegar é preciso

Navegadores antigos tinham uma 
frase gloriosa: ‘Navegar é preciso; viver 
não é preciso’.

Quero para mim o espírito [d]esta 
frase, transformada a forma para a 
casar com o que eu sou: Viver não é 
necessário; o que é necessário é criar.

Não conto gozar a minha vida; nem 
em gozá-la penso. Só quero torná-la 
grande, ainda que para isso tenha de ser 
o meu corpo (e a minha alma) a lenha
desse fogo.

Só quero torná-la de toda a 
humanidade; ainda que para isso tenha 
de a perder como minha.

Cada vez mais assim penso. Cada 
vez mais ponho na essência anímica do 
meu sangue o propósito impessoal de 
engrandecer a pátria e contribuir para a 
evolução da humanidade.

É a forma que em mim tomou o 
misticismo da nossa Raça.

 PESSOA, Fernando. Obra poética. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 15.

“Navegar é 
preciso,  
viver não é 
preciso.”

Observem essas duas citações:  
a frase de Pompeu e um texto de 
Fernando Pessoa.

Pompeu, 
general romano,

século I a.C.
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Objetivos

Ao final deste 
módulo você 
deverá ser capaz 
de: 
n Compreender 
importantes 
aspectos sobre os 
valores morais: 
Como eles se 
definem? Eles 
podem mudar 
de acordo 
com a época 
e as culturas? 
São relativos 
ou absolutos, 
objetivos ou 
subjetivos? 
n Responder a 
questões como: 
O que é moral? 
Como age o 
sujeito moral? É 
possível progredir 
moralmente?
n Perceber a 
aplicação da 
ética em nosso 
cotidiano: a 
ética pessoal, 
a bioética, a 
ética ambiental 
e a ética dos 
negócios.
n Compreender 
como os filósofos 
trataram a 
questão ética ao 
longo da história. 

Embora pareça que ambos – Pompeu e Fernando Pessoa – estejam falando 
da mesma coisa, um exame mais atento indica uma diferença fundamental.

Para Pompeu, a frase é clara: diante dos marinheiros temerosos de enfrentar 
a tempestade e a guerra, o general é incisivo: é preciso navegar e até enfrentar 
a morte, se for preciso.

Para Fernando Pessoa, não se trata de viver apenas, mas de viver a vida 
humana na sua grandeza, na sua dimensão de criação.

Quanto ao termo preciso, encontramos dois sentidos diferentes:

Para Pompeu, trata-se do verbo precisar: os marinheiros precisam navegar, 
não precisam viver. Mas podemos entender preciso como um adjetivo, no sen-
tido de algo exato. Ou seja:

 n A navegação é precisa — depende de instrumentos, de mapas, que nos levam
ao porto seguro;

 n A vida não é precisa — não há roteiros, receitas nem modelos para viver com
grandeza; cada um de nós está diante da liberdade de escolher caminhos,
para o bem e para o mal; a vida navega no reino da liberdade.

Essa introdução é a primeira pista para entendermos o significado dos va-
lores na vida humana.



14

O que é moral 

1 Introdução
O que é ser moral? Para que ser moral? As respostas dadas a essas duas questões 

são cruciais para cada um orientar sua conduta em relação aos outros e a si mesmo. 
O que entendemos por “bem” ou “mal” pode definir que tipo de pessoa queremos 
ser e qual o compromisso que temos com os valores assumidos.

Como ninguém nasce moral — mas torna-se moral —, é preciso todo um esforço 
de construção do sujeito ético, empreitada que nem sempre atinge os níveis deseja-
dos de amadurecimento.

Vejamos por quê.

Figura 1 • Narciso, perso-
nagem mítico que morre 
enamorado pela própria 
imagem, representa aque-
les que não conseguem 
sair de si mesmos: ser mo-
ral é reconhecer o outro 
como um outro-eu. Narciso 
(1546-48), pintura de Mi-
chelangelo Caravaggio.
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2 O anel de Giges
Há uma lenda, transcrita por Platão na sua obra A República, sobre um anel que 

tornaria invisível quem conseguisse virar o engaste para dentro. Conta então que 
o pastor Giges, que vivia a serviço do rei da Lídia, após ter se salvado de um abalo
sísmico, retirou de um cadáver o referido anel. Ao perceber que podia ficar invisível
quando quisesse, entrou no castelo, seduziu a rainha, tramou com ela a morte do
rei e obteve o poder.

É assim que certas pessoas costumam se comportar: agem bem ou mal depen-
dendo de quem as vigia, para serem recompensadas ou para parecer boas e justas ao 
olhar do outro. Quantos motoristas evitam cometer infração se houver um guarda 
de trânsito por perto, mas transgridem as regras quando ninguém os vê? Nesse caso, 
a ação depende do medo da punição.

Podemos avaliar do mesmo modo aqueles que entendem mal os preceitos religio-
sos e agem bem para “ganhar o céu” ou para “não ir para o inferno” e não propria-
mente por convicção pessoal sobre a justeza de suas ações.

Esses exemplos, embora se refiram à conduta moral, não dizem respeito aos seus 
níveis mais altos. Ao contrário, todos os comportamentos descritos — ainda quando 
seus autores são adultos — pertencem ao mundo infantil, porque a criança age de 
acordo com regras dadas pela autoridade (pais, professores, sociedade) e tem em 
vista evitar o castigo ou ser recompensada.

Nos estudos contemporâneos sobre os níveis de moralidade, alguns teóricos 
chegaram à conclusão que, para avaliar o amadurecimento moral das pessoas, não 
basta verificar a exterioridade da sua ação. Por exemplo: embora agindo de modo 
idêntico, duas pessoas podem se mobilizar por critérios diferentes caso visem a 
escapar de uma punição, atender a um interesse particular, garantir a ordem social 
ou, ainda, agir conforme a justiça. Ora, agir por temor à punição ou por desejo 
de elogio é indicativo do estágio típico 
do comportamento infantil, enquanto se 
guiar pela justiça é admitir um princípio 
ético superior na escala do aprimora-
mento moral.

Esclarecer esses pressupostos, por-
tanto, é importante na identificação do 
nível de consciência moral, por serem 
indicativos de diferentes estágios evolu-
tivos de moralidade.

Referindo-se a um pensamento do fi-
lósofo Jankélévitch, o historiador da filo-
sofia Christian Descamps diz:

“Basta um quase nada, um não sei 
quê para que o ato de generosidade 
se revele como cálculo sórdido. Se 
sou generoso para que louvem minha 
generosidade, se amo para que me 
amem, meus atos não possuem mais 

verdade”.

DESCAMPS, Christian. As ideias filosóficas 
contemporâneas na França. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. p. 84.

Glossário

Engaste. Garra que 
prende a pedra do 
anel.

Sórdido. Indigno, re-
pugnante.

Reflita 
Esse mito nos 

leva a pensar so-
bre os motivos 
que estimulam 
ou coíbem uma 
ação. Se você pu-
desse ficar invisí-
vel em uma loja, 
haveria problema 
em roubar um CD, 
por exemplo? Ou 
o que seria deter-
minante para que
mesmo invisível
você não o rou-
basse?

Figura 2 • Por que será 
que certos adultos só agem 
de modo civilizado quando 
são vigiados?



16

3 O sujeito moral
Tornar-se um sujeito moral significa ultrapassar o nível infantil de comporta-

mento. Chamamos a moral infantil de heterônoma (hetero = “outro”, “diferente”; no-
mos = “lei”), pois, para as crianças, as regras não são delas mesmas, mas do “outro”, 
ou seja, elas as recebem dos pais e professores, enfim, do meio social em que vivem. 
À medida que amadurece, o adolescente ou o adulto poderá exercer sua autonomia 
(auto = “próprio”), decidindo por si mesmo.

Alcançar a autonomia, porém, não é um processo automático. Como já dissemos, 
há pessoas que não conseguem sair do mundo da heteronomia, porque a formação 
do sujeito moral exige um esforço de descentração para superar o egocentrismo in-
fantil: mediado pelos outros, poderemos sair de nós mesmos.

Não se pense, porém, que autonomia seja o mesmo que individualismo, porque 
o ato moral não diz respeito apenas ao indivíduo — fechado em si mesmo —, mas
à pessoa, capaz de estabelecer relações intersubjetivas.

À pergunta “como devo viver?”, o sujeito moral dá uma resposta com pretensão 
de validade universal, porque não se trata do sujeito individual, egoísta, mas daque-
le capaz de reconhecer o outro como um outro eu: o outro é tão importante quanto 
cada um de nós. Por isso a moral é um movimento constante para discernir entre o 
que é bom para nós e o compromisso que temos com os outros.

Sob essa perspectiva, a moral não é um instrumento de subjugação e de constran-
gimento, mas sim de humanização. Ela se traduz na busca do convívio enriquecedor, 
que torna as pessoas melhores e proporciona a criação de um mundo mais justo.

“A moral responde à pergunta: “O que devo fazer?”. É o conjunto dos meus 
deveres, em outras palavras, dos imperativos que reconheço legítimos — mes-
mo que, às vezes, como todo o mundo, eu os viole. É a lei que imponho a mim 
mesmo, ou que deveria me impor, independentemente do olhar do outro e de 
qualquer sanção ou recompensa. “O que devo fazer?” e não “O que os outros 

devem fazer?”. É o que distingue a moral do moralismo.” 

Comte-Sponville, André. Apresentação da filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 2002. p. 20.

Figura 3 • As indagações 
de Calvin remetem ao con-
flito entre a heteronomia 
e a autonomia: o bem é o 
que os outros querem que 
eu faça?

Reflita 
Quando Comte-Sponville rejeita o moralismo, está criticando a preocupação inde-

vida de certas pessoas com a conduta alheia, em vez de examinar melhor as próprias 
escolhas morais. Não é isso exatamente que gera a “fofoca”, a maledicência?

Glossário

Sanção. No contex-
to, sanção social, pe-
la qual um compor-
tamento é objeto de 
aprovação ou repro-
vação (geralmente 
é mais usado nesse 
segundo sentido).
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4 Obrigação e liberdade
Não deixa de nos intrigar o fato de que o ato moral exige obrigação e liberdade, 

conceitos aparentemente contraditórios. Para entender como isso é possível – e ne-
cessário –, comecemos pela definição de moral:

Figura 4 • O ato moral 
resulta de um esforço da 
vontade, que muitas vezes 
contraria o desejo.

Moral

A moral é o conjunto de regras de conduta assumidas livre e consciente-
mente pelos indivíduos, com a finalidade de organizar as relações interpes-
soais segundo os valores do bem e do mal.

Observemos, porém, que, na definição de moral, ao usarmos a expressão “regras 
de conduta assumidas livre e conscientemente”, lembramos a distinção feita a res-
peito da heteronomia da moral infantil e da autonomia própria dos níveis superiores 
da formação ética. Nesse sentido, a moral é também o movimento para aceitar criti-
camente as normas herdadas ou modificá-las de maneira autônoma.

Percebemos, portanto, que o ato moral é complexo e a ética não oferece “receitas” 
para o “agir bem”. Cabe ao sujeito moral viver de maneira dramática as contradições 
entre dois polos: o social e o pessoal, a tradição e a inovação, e assim por diante. Não 
há como optar por apenas um desses aspectos, mas sim admitir que eles constituem 
o próprio tecido da moral.

Se a construção da consciência moral se realiza a partir da aprendizagem da au-
tonomia e da convivência, temos de admitir que o ato moral é um ato de vontade 
de um sujeito livre.

A decisão voluntária cria um “dever ser” que resulta da consciência da obrigação 
moral. Não se trata, porém, de qualquer obrigação. O dever moral não se cumpre 
devido à imposição externa, mas conforme a norma livremente assumida: só há mo-
ral madura quando o indivíduo decide por sua própria iniciativa. Eis aí porque o ato 
moral supõe ao mesmo tempo obrigação e liberdade.

Para que o imperativo da regra moral se imponha de maneira autônoma na nossa 
consciência, é preciso discernir entre os valores que tocam nossa sensibilidade. Ao 
nos orientarmos priorizando certos valores e excluindo outros, estamos mobilizados 
por um projeto que não diz respeito apenas a nós, como indivíduos, mas à coletivi-
dade da qual participamos.

Por isso todo ato moral está sujeito a sanção, ou seja, merece elogio ou censura. 
O senso moral reage porque nossa afetividade foi atingida: por exemplo, o uso da 
tortura provoca nossa indignação. Ou então, quando violamos a norma que nós 
mesmos nos havíamos imposto, sentimos remorsos.

Reflita 
Vontade dis-

tingue-se de de-
sejo. O desejo 
não depende de 
escolha, surge 
involuntariamen-
te em nós. Já a 
vontade supõe a 
disposição cons-
ciente para agir e 
consiste no poder 
de reflexão para 
satisfazer ou não 
o desejo.
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5 A virtude 
A virtude, como disposição para querer o bem, exige a coragem de assumir os 

valores escolhidos e enfrentar os obstáculos que dificultam a ação considerada mo-
ral. Por isso a noção de virtude não se restringe a um ato moral apenas, mas envolve 
a repetição e a continuidade do agir moral. Ao afirmar que “uma só andorinha não 
faz verão”, Aristóteles queria dizer que a virtude não se resume ao ato ocasional e 
fortuito, mas resulta de um hábito.

Com certa frequência, porém, a imagem da pessoa virtuosa é a de alguém amável, 
dócil, cordato, capaz de renúncia e sempre disposto a servir aos outros. Trata-se, po-
rém, de uma representação inadequada e muitas vezes perigosa. Para Kant, a “virtu-
de é a força de resolução que o homem revela na realização do seu dever”. Segundo 
Nietzsche, é na “moral de escravos” que as falsas virtudes se fundam na fraqueza, 
no servilismo, na renúncia do amor de si e, portanto, na negação dos valores vitais.

Retomando então o que já foi dito sobre a importância da autonomia para a re-
solução dos atos morais, podemos entender o exercício da virtude como o esforço 
para cada um forjar o seu caráter. Dizendo de outro modo, é o esforço de reflexão 
que realizamos diante da questão que cada um deve formular para si mesmo: “que 
tipo de pessoa desejo ser?”.

Portanto, a questão não está em seguir regras impostas, mas em refletir de manei-
ra autônoma sobre elas. A esse respeito, lembramos dois aspectos já considerados 
anteriormente: que autonomia não significa glorificação do individualismo e que 
de nada adianta elogiar a virtude de alguém quando não se sabe quais são os pres-
supostos de seu agir “virtuoso”.

6 Progresso moral
Nem toda mudança moral equivale a progresso moral. Certos valores antigos não 

precisam necessariamente ser ultrapassados, assim como valores dos “novos tem-
pos” algumas vezes não são indicativos de progresso. Só existe progresso quando há 
avanço na qualidade do ato moral em proveito do “bem viver”.

Quais seriam, então, os critérios para avaliar o progresso moral? Examinemos 
alguns deles.

6.1 Ampliação da esfera moral 
Certos atos, antes garantidos por imposição religiosa, por constrangimento social 

(costumes) ou por força legal (direito), passam a ser cumpridos por exclusiva obri-
gação moral autônoma. Por exemplo, um pai divorciado não precisaria da lei para 
continuar ajudando no sustento de seus filhos menores de idade. Por outro lado, 
fazer o bem tendo em vista a recompensa divina ou a aprovação social indica dimi-
nuição da esfera moral, porque, nesse caso, o estímulo para a ação não é a obrigação 
moral, mas uma certa barganha visando à recompensa.

6.2 Caráter consciente e livre da ação
A responsabilidade moral depende de um compromisso livremente assumido. 

Responsável é a pessoa que reconhece seus atos como resultantes da vontade e res-
ponde pelas consequências deles. Quando seres humanos permanecem tutelados 
— como as mulheres submissas e os escravos —, o resultado é o empobrecimento 
moral das relações humanas.

Reflita 
Virtude, do la-

tim vir, designa “o 
homem”, “o varão” 
(daí “viril”). Virtus 
é “poder”, “força”, 
“capacidade”, seja 
do corpo, seja da 
alma. Portanto, o 
virtuoso nada tem 
de frágil ou servil; 
ao contrário, virtu-
de é poder, é capa-
cidade de ação.
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Reflita 
Tudo que é 

t e c n i c a m e n t e 
possível será éti-
ca e socialmente 
aceitável? O pro-
gresso é sempre 
desejável, sem 
que investigue-
mos suas conse-
quências? O tra-
balho do cientis-
ta é neutro?

6.3 Articulação entre interesses coletivos e 
interesses pessoais 

Enquanto nas tribos o coletivo predomina sobre o pessoal, nas sociedades con-
temporâneas o individualismo exacerbado tende a desconsiderar os interesses da 
coletividade. É importante que na vida moral se estabeleça um equilíbrio entre os 
interesses comuns e os pessoais.

7 Ética aplicada
Nos anos de 1950, os meios de comunicação vigentes e o público em geral já 

debatiam as técnicas de inseminação artificial e de transplante de órgãos, que co-
meçavam a ser postas em prática. Nas décadas seguintes, o espantoso avanço das 
ciências e da tecnologia abriu a discussão sobre a ambigüidade do progresso, capaz 
de melhorar as condições de vida, mas também de incentivar a manipulação do ser 
humano e a degradação do ambiente.

Ao longo desse debate, desde a década de 1970, surgiram teóricos da chamada 
ética aplicada, um ramo recente da filosofia, que reflete sobre temas como bioética, 
ética ambiental (ou ecoética) e ética dos negócios.

7.1 Bioética
A bioética se expandiu por conta da chamada terceira revolução da biologia, 

com as descobertas da biologia molecular e o desenvolvimento da biotecnologia, 
que abriram um campo antes impensável para a engenharia genética. O debate se 
intensificou diante de questões tais como manipulação do genoma humano, escolha 
do sexo do filho, descarte de embriões humanos, clonagem reprodutiva e clonagem 
para fins terapêuticos, transgenia, vegetais e animais híbridos, biopirataria, experi-
mentos com seres humanos e animais, entre inúmeros outros temas.

7.2 Ética ambiental
A ética ambiental discute as relações do ser humano com a natureza, tais como a po-

luição industrial e agrícola, o esgotamento dos recursos naturais, o desequilíbrio causado 
ao ecossistema (chuva ácida, efeito estufa etc.), pondo em risco o destino do planeta.

Figura 5 • Os habituais 
congestionamentos nos 
grandes centros urbanos 
não nos fazem apenas 
perder tempo, mas com-
prometem a qualidade do 
ar, devido à emissão de 
gases poluidores. Na foto, 
também há a poluição vi-
sual dos estabelecimentos 
comerciais.



R
ep

ro
du

çã
o 

pr
oi

bi
da

. A
rt

.1
84

 d
o 

C
ód

ig
o 

P
en

al
 e

 L
ei

 9
.6

10
 d

e 
19

 d
e 

fe
ve

re
iro

 d
e 

19
98

.

20

Diante dos problemas do mundo globalizado, Karl-Otto Apel ressalta o fato de 
que hoje, mais do que nunca, a moral se situa além dos limites da casa, do bairro, da 
cidade, do país, para exigir a reflexão sobre os interesses humanos vitais em termos 
planetários. Já abordamos essa questão no módulo Lógica e ciência.

7.3 Ética dos negócios
No âmbito da ética dos negócios, além da ética profissional a que cada indivíduo 

se submete, têm sido objeto de discussão a responsabilidade social das empresas, 
a inclusão de pessoas portadoras de deficiências, o combate a formas de racismo e 
discriminação, a recusa de utilização de mão de obra infantil, além de projetos de 
educação, cuidados com a transparência da informação, crítica ao embuste na pu-
blicidade etc. Enfim, procedimentos que tentam tornar menos selvagem a luta pela 
sobrevivência no trabalho.

O que há de comum nesses três ramos da ética aplicada é o diálogo multidisci-
plinar, que não se restringe aos filósofos, mas se amplia na interlocução com os mais 
diversos profissionais, conforme o campo da pesquisa, tais como medicina, biologia, 
direito, teologia, economia, sociologia, antropologia, política, psicologia etc. Além, 
evidentemente, de dar voz às pessoas comuns, leigas no assunto, mas que, afinal de 
contas, sofrem o impacto dessas alterações.

A ética aplicada é, portanto, um ramo contemporâneo da filosofia, que nos coloca 
diante do desafio da deliberação sobre problemas práticos que exigem a justificação 
racional que oriente a ação justa.

8 Conclusão
Não há receitas para o agir bem: o compromisso conosco, com os outros, com as 

gerações futuras (o destino do planeta!) exige um estado de alerta constante.
Viver moralmente não é simples nem fácil. Não depende da introjeção irrefle-

tida das normas herdadas nem da arbitrária decisão subjetiva, mas se radica na 
aprendizagem da solidariedade, do reconhecimento da dignidade de si mesmo e 
dos outros.

Como, porém, participar da construção de um mundo moral?
Os problemas decorrentes da crise de valores que presenciamos não podem ser 

resolvidos apenas por tentativas isoladas de educação moral do indivíduo. É preciso 
também vontade política de alterar as condições sociais patogênicas, para tornar 
possível a superação da pobreza moral.

Dito de outro modo: não basta “reformar o indivíduo” para “reformar a sociedade”. 
Um projeto moral desligado de um projeto político está destinado ao fracasso. Os dois 
processos devem caminhar juntos, pois formar o ser humano plenamente moral só é 
possível na sociedade que também se esforça para ser justa e democrática.

Glossário

Patogênico. Que 
causa doenças; no 
contexto, as condi-
ções geradoras de 
doenças sociais co-
mo a violência, a ex-
ploração, a corrupção, 
o descaso pela misé-
ria humana.

Reflita 
Vocês já no-

taram como nas 
discussões so-
bre bioética têm 
sido frequentes 
os conflitos de 
valores? Pense, 
por exemplo, no 
debate sobre 
aborto, eutaná-
sia, utilização de 
células-tronco e 
descarte de em-
briões humanos.
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Sistema de Ensino
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