
 

 

 

Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, 

mais uma aula do nosso módulo moral e 

ética do curso Camp. Hoje é moral e ética, 

eu vou começar aqui tratando de tentar 

definir o quê que é isso. O quê que é moral 

e o quê que é ética? Vamos a uma 

definição mais dos dicionários.  



 

 

 

Moral: princípios ou hábitos sobre aquilo 

que é certo e errado. Define como é que 

as coisas devem funcionar de acordo com 

os ideais e princípios individuais. Então 

quê que é isso? É aquele conjunto de 

princípios que você aprendeu ao longo da 

tua vida, desde criança você vem sendo 

treinado sobre isso aqui é certo, isso aqui 

é errado e você abraça esses princípios. 



 

 

Quê que a ética é? São regras de 

conduta, agora eu vou aplicar aqueles 

princípios ali, regras de conduta a respeito 

de ações humanas, grupos, cultura, etc. 

Define como as coisas estão de acordo 

com as regras. Então eu tenho de um lado 

a moral, de outro lado a ética.  

 

Qual é a fonte da moral, qual é a fonte da 

ética? A fonte da moral é individual, é 



 

 

interna, dentro de mim, aquilo que eu 

construí, o meu repertório. A fonte da ética 

são os sistemas sociais, externo, regras, 

leis, costumes que a própria sociedade 

impõe para a gente.  

 

Por que da moral e da ética? O porquê da 

moral? Porque a gente acredita que 

alguma é certa ou que alguma coisa é 

errada. E o porquê da ética? Porque a 



 

 

sociedade diz que isso é certo e que 

aquilo é errado. Está dando para ver 

claramente que um está dentro de mim e 

o outro está fora de mim?  

 

Se a gente não se comportar de uma 

forma moral qual é a consequência? O 

que acontece com a gente? Da forma 

moral, isso aqui afeta cada pessoa de um 

jeito diferente, cada um tem a sua visão 



 

 

de mundo, pode sentir desconforto, 

remorso, depressão ou pode não sentir 

nada, depende do teu repertório, depende 

como é que você construiu os teus 

princípios e a tua moral. A ética, se a 

gente não fizer a gente apanha, a gente 

vai enfrentar desaprovação de colegas, 

sociedade, vai ser punido, vai ser 

mandado embora, vai ser cancelado, 

porque você não está respeitando algo 

que a sociedade definiu como sendo o 

normal. Por exemplo, existe uma ética da 

pandemia que é sair de máscara na rua, 

se você não botar máscara você vai ser 



 

 

acusado, se bobear você é até preso. 

Então essa é a diferença, se a gente não 

fizer um eu tenho aqui uma questão 

comigo mesmo, se a gente não fizer o 

outro eu tenho uma questão com a 

sociedade.  

 

Qual é a flexibilidade que essas coisas 

têm? A flexibilidade moral, a moral é como 

se sente, princípio é princípio, a gente 



 

 

vem com eles, nasce, cresce com eles, 

cresce com os valores, mas dá para a 

gente mudar se a gente acreditar nas 

mudanças. Se você acreditar que há um 

jeito melhor de fazer as coisas você pode 

mudar um valor, você pode até mudar um 

princípio, é possível, não é fácil, mas é 

possível. E a ética? A ética depende dos 

outros, a ética depende de onde você está 

– eu vou falar mais disso à frente aqui – 

ela é consistente, mas conforme o 

contexto ela muda. Depende do que está 

acontecendo na sociedade a ética pode 



 

 

mudar completamente, então ela é muito 

mais flexível do que a moral.  

 

E aí falar de responsabilidade moral é 

muito complicado porque ela é vaga e ela 

é indefinida, e aí o jogo fica complicado 

porque cada um tem a sua, cada um foi 

criado de um jeito, cada um teve um tipo 

de educação formal e informal que faz 

com que você seja flexível ou não flexível. 



 

 

Por exemplo, têm coisas que acontecem 

que me deixam absolutamente indignado 

e que o meu vizinho acha a coisa mais 

normal do mundo. Tem gente que vota no 

ladrão e acha que aquilo está certo e tem 

gente que não admite votar no ladrão 

porque acha que aquilo não está certo. 

Cada um olha de um jeito, cada um 

defende o seu lado, cada um tem seus 

próprios princípios. E seria muito 

complicado viver em sociedade se a gente 

fosse deixar que cada um definisse o que 

é certo e o que é errado, embora haja uma 

pressão para que isso aconteça não é 



 

 

assim que funciona. Mas sempre que a 

gente tromba com a definição de moral e 

ética, isso aconteceu comigo, eu olhava a 

definição e chegava no final e falava: mas 

parece muito igual, é muito parecido, 

quando eu chego no final eu fico... se 

bobear eu estou confundindo um com o 

outro. Aí então eu preparei uma forma de 

compreender o quê que é moral e o quê 

que é ética.  



 

 

 

Então eu comecei definindo moral como a 

atitude, moral é a atitude que você pratica, 

moral é aquilo que você faria mesmo que 

você fosse invisível. Faz um exercício 

comigo aí, para pra pensar. Se você fosse 

invisível você faria o quê? Cara se eu 

fosse invisível eu entraria na agência 

bancária e pegaria todo o dinheiro que 

tem lá para mim, e eu nunca mais ia ter 



 

 

problema na minha vida, ia estar resolvido 

o problema financeiro. Quando eu digo 

para você que é isso que eu faria se eu 

fosse invisível, eu estou te dando uma 

pista de qual é a minha moral. Se eu disse 

para você o seguinte: não importa que eu 

fosse invisível, eu não entraria no banco 

jamais para pegar o dinheiro, porque não 

é meu, e se não é meu eu jamais pegaria 

aquilo que não é meu. Estou te dando 

uma pista de como é minha moral. Então, 

a moral é a atitude que você pratica.  



 

 

 

E aí eu consigo ter a atitude certa e a 

atitude errada. Então eu já consegui fazer 

uma divisão aqui, moral certa, atitude 

certa, moral como atitude errada.  

 



 

 

E aí eu ponho a ética que a ética é a razão 

pela qual eu pratico aquela atitude, e aí eu 

posso ter a razão correta, da má razão e 

a razão boa que é a boa razão. Então 

vamos lá, eu tenho a atitude que eu 

pratico e a razão pela qual eu pratico a 

atitude, acabei desenhando quatro 

quadrantes aqui. Vamos no primeiro 

quadrante?  

 



 

 

O quadrante da atitude certa pela má 

razão, você pratica aquilo que é certo, 

mas a razão é ruim.  

 

O outro quadrante é o quadrante da 

atitude certa pela boa razão, cara isso 

aqui é onde todo mundo devia estar, a 

gente deveria estar.  



 

 

 

O outro quadrante é o quadrante da 

atitude errada pela má razão, esse é 

péssimo, fazer o errado pelo motivo 

errado.  

 



 

 

E aí tem o quarto quadrante, que é o 

quadrante da atitude errada pela boa 

razão.  

 

Quando você olha esses quatro 

quadrantes aqui você começa a ter uma 

pista para entender e fazer escolhas no 

teu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui 

que é o exemplo tradicional:  



 

 

 

encontrei uma carteira na rua. Devolvo ou 

fico com ela? Pego o dinheiro para mim e 

o quê que eu faço? Vamos lá no Kant? 

Vamos usar o imperativo categórico? Se 

fosse a minha carteira? Eu gostaria que 

devolvesse. Se todo mundo que encontrar 

carteiras não devolver, vai ser bom ou 

ruim para a sociedade? É muito ruim. 

Então eu já sei o quê que eu tenho que 



 

 

fazer, eu vou devolver a carteira. E eu 

achei a carteira, não pego nada que tem 

lá porque não e meu, e devolvo a carteira 

para o dono. Perfeitamente. Quê que eu 

fiz? Eu pratiquei a atitude certa pela boa 

razão, aquilo não é meu, eu devolvo para 

o dono. E aí você vai lá para o Juvenal e 

pergunta para ele: Juvenal, e você, se 

você encontrar uma carteira você devolve 

ou fica com ela? O Juvenal diz: é claro que 

eu devolvo. Cara por quê? Porque tem 

uma câmera filmando lá, a câmera viu que 

fui eu que peguei, se eu não devolver eu 

estou ferrado. Quê que o Juvenal fez? O 



 

 

Juvenal devolveu a carteira para o dono e 

ele praticou a atitude certa pela má razão, 

ele só praticou aquela atitude porque tinha 

uma câmera filmando, se não tivesse a 

câmera talvez ele não devolvesse a 

carteira. Você entendeu? É a mesma 

atitude por duas razões diferentes, eu 

devolvi porque é o certo a ser feito, o 

Juvenal devolveu porque a câmera pegou 

ele filmando. Sabe o quê que é 

interessante aqui? Quem olha de longe só 

vê a moral, só vê a atitude, e vai olhar e 

vai falar: pô o Luciano e o Juvenal são 

dois caras ponta firme, que caras 



 

 

honestos, quero ser amigo dos dois. 

Ninguém viu a razão, a gente só 

consegue ver a atitude. E aí, tomar 

decisões com base só na atitude é uma 

baita de uma encrenca.  

 

Mas deixa eu continuar aqui, vamos outro 

exemplo aqui, roubar, roubar é a atitude 

errada pela má razão, fim. Está nos dez 

mandamentos, você não rouba aquilo que 



 

 

não é teu, você não rouba aquilo que é 

dos outros, isso é ruim, está errado e fim 

de papo. Vou melhorar um pouquinho, 

roubar para alimentar um miserável. A 

mãe que rouba o leite porque seu filho 

está passando fome, tem até na lei, é o 

furto famélico. Quê que é isso? Continua 

sendo uma atitude errada, mas agora já 

não é mais por uma má razão, ela roubou 

para alimentar alguém, roubou para salvar 

a vida de alguém. Então é possível, você 

vê que a estrelinha andou de um lado para 

o outro, né? E eu só consigo ver a atitude 

errada, eu vou ver a mulher roubando e 



 

 

vou querer que ela vá presa e vá para a 

cadeia até eu descobrir a razão. E eu vou 

falar um pouquinho mais à frente disso. 

Então é importante a gente entender 

como é que essa estrelinha anda de lado 

a lado.  

 

Olha outro exemplo aqui, pedaladas 

fiscais. Quê que é isso? Cara é a atitude 

errada pela má razão. A pedalada fiscal o 



 

 

quê que é? Eu vou pegar despesas que 

estão nesse período aqui e vou empurrar 

tudo para o ano que vem, para o budget 

do ano que vem, aí eu fecho esse ano 

aqui com um número maravilhoso e abro 

o ano que vem já devendo porque eu 

empurrei despesa lá para frente. Quê que 

é isso? Isso é atitude errada pela má 

razão, não se faz pedalada fiscal. Ah, 

cara, mas eu fiz a pedalada porque eu 

precisava de dinheiro para pagar os 

velhinhos, eu não tinha dinheiro para 

pagar o décimo terceiro, os aposentados 

ficariam sem o salário deles, o pessoal da 



 

 

saúde não teria dinheiro. Entendeu que a 

conversa toda é levada para fazer com 

que você ache que aquela atitude errada 

tem uma boa razão, logo ela é perdoável. 

E eu consigo entender quando eu começo 

a ouvir os argumentos. O quê que essa 

pessoa este tentando fazer? Tentando 

transformar uma atitude errada numa 

atitude errada por uma boa razão. E aí 

você me perdoa.  



 

 

 

Vamos a mais uma aqui, olha esse aqui. 

Programa Mais Médicos o quê que é? É 

uma atitude certa pela boa razão, o Brasil 

não tem médicos, não tem atendimento 

em vários lugares do país, nós temos que 

atender o pessoal que precisa e para isso 

nós vamos buscar médicos. Se os 

médicos brasileiros não quiserem ir a 

gente traz de onde for, mesmo que sejam 



 

 

cubanos, e não importa, e vamos fazer o 

Mais Médicos acontecer, atitude certa 

pela boa razão. E aí você vai verificar e 

descobre que dos dez mil reais que você 

paga para cada médico oito mil vão 

embora para Cuba e dois mil ficam com o 

médico, o médico não pode circular para 

lá e para cá, não pode trazer a família dele 

aqui, é um regime... aquilo cara, não era 

simplesmente médicos ajudando, não 

cara, aquilo é um projeto de poder, aquilo 

é um projeto de transferência de 

financiamento para uma ditadura, então 

passa a ser a atitude certa, que é dar o 



 

 

atendimento, mas a razão é má. Você 

entende como é que funciona? Vamos 

aqui a mais um.  

 

Esse aqui é uma delícia: Bolsa Família, o 

Bolsa Família não tem o que discutir, é a 

atitude certa pela boa razão, eu tenho 

brasileiros, meus irmãos, que estão 

passando um perrengue desgraçado em 

regiões do Brasil que estão na miséria, eu 



 

 

tenho que ajudá-los. E o Bolsa Família é 

a aquele momento em que eu vejo parte 

do dinheiro que eu pago como impostos 

indo para ajudar a resolver o problema de 

meus irmãos brasileiros, tem que existir, 

tem que fazer, ainda bem que existe, 

atitude certa pela boa razão. Até o dia que 

eu encontro um vídeo do Hélio Bicudo, um 

dos primeiros membros do PT, onde ele 

militou por 25 anos: “eu me lembro que 

na ocasião em que começaram a falar 

na Bolsa Família e tal, eu perguntei ao 

José Dirceu: como é que vocês 

entendem essa questão da Bolsa 



 

 

Família? Porque o Lula sempre falou 

que as pessoas precisavam ter três 

refeições, o café da manhã, o almoço e 

o jantar e tal. É nessa linha?”, ele me 

disse: “Olha você já pensou o que 

representa isso em matéria eleitoral? 

Nós vamos beneficiar doze milhões de 

famílias, por exemplo, doze milhões de 

famílias são mais de quarenta milhões 

de votos.”, e é isso que é Bolsa Família, 

não há nada mais profundo do que o 

problema eleitoral.”. Bom então se é 

isso, o quê que aconteceu?  



 

 

 

Bolsa Família é a atitude certa pela má 

razão. Quê que quer dizer isso? Quer 

dizer o seguinte: a busca é por votos, se a 

busca é por votos não há nenhum 

interesse em diminuir a miséria, pelo 

contrário, eu quero que ela continue, e se 

ela crescer é até melhor, porque quanto 

mais miséria tiver mais votos eu tenho. 

Então aquilo que era uma atitude certa e 



 

 

aquilo que eu enxergo, o cara leva no 

palanque, põe no palanque a criancinha: 

eu não tinha o que comer agora eu tenho 

comida. Aquilo é irresistível, mas aquilo é 

a atitude. Qual foi a razão que levou 

àquela atitude? Se você não tem a 

interpretação da razão você não pode 

julgar só pela atitude. Mais um ponto 

importante.  

 



 

 

Exercer política o quê que é? É a atitude 

certa pela boa razão. Cara, política é a 

cola que mantém a sociedade unida, 

política é aquela que define quem é que 

eu vou seguir, ou quem é que eu vou 

apontar. Para quem eu vou entregar a 

minha vontade de realizar as coisas, ou 

quem é que vai definir onde serão 

aplicados os recursos. Política é 

fantástica, é a atitude certa pela boa 

razão. E aí eu faço uma piada botando 

política no Brasil e eu começo a olhar e 

falo: cara eu já não entendo mais. Quê 

que é isso? Sei lá. É aquela coisa que eu 



 

 

estou vendo em Brasília, é aquela 

maluquice? Eu sei lá mais o que é. E a 

gente fica com isso tudo confuso, né? 

Bom, qual é a ideia aqui desses 

quadrinhos aqui?  

 

É você ter claramente diante de você que 

a atitude é objetiva, eu consigo ver a 

atitude, eu vi o Luciano dando um tapa na 

cara do Juvenal, essa foi a atitude. Eu não 



 

 

posso tomar nenhuma ação, eu não 

posso fazer nenhum julgamento baseado 

só na atitude, eu preciso entender a 

razão, que é subjetiva. Eu vi a Dona Maria 

entrar e roubar, eu não posso olhar para 

aquilo e falar ela é uma ladra, sem olhar 

para aquilo que é subjetivo.  

 

Então eu tenho que primeiro olhar a 

atitude, examinar o que está 



 

 

acontecendo, segundo, olhar a razão pela 

qual aquilo foi cometido. Por que aquela 

atitude aconteceu? E o terceiro: em que 

circunstância aquilo aconteceu? Se eu 

não examinar atitude, razão e 

circunstância, eu não tenho elementos 

para tomar decisões ou para fazer os 

meus julgamentos éticos. E isso, cara 

aqui tem material de montão, eu vou 

publicar esses quadrantes aqui, vou 

colocar como material em anexo aqui, 

então você vai poder baixar os 

quadrantes, e bota do lado do teu 

computador aí, quando você ver alguma 



 

 

atitude acontecer, quando você ver 

alguma notícia na mídia, dá olhada, tenta 

entender em qual quadrante cai aquilo, ou 

como é que o discurso está sendo 

encaminhado nesses quadrantes. Vou 

falar um pouco mais dessas três esferas 

aqui na próxima aula que vai ser a aula 

exatamente onde eu vou tratar das três 

esferas. Tá bom? Te vejo já, já. 

 


