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RESUMO 

 

A Ética representa um importante alicerce dos valores humanos através dos tempos, pois 

mesmo que o processo histórico transforme profundamente as sociedades, as reflexões 

axiológicas foram e são constantemente analisadas pela Filosofia. 

O Direito enquanto estrutura socialmente elaborada com base em um ordenamento jurídico 

formal, visando à concretização de um conceito de justiça por meio da resolução de conflitos, 

tem estreitos laços com os preceitos éticos. Dessa forma, ressalta-se a grande relevância da 

análise e reflexões éticas na formação acadêmica do campo de atuação jurídica. 

A partir das fontes pesquisadas, buscou-se analisar a importância da ênfase na Ética e, de 

forma mais ampla, do panorama axiológico atual presente na graduação em Direito. 

Estabeleceu-se como foco a demonstração de que grandes esforços para a mudança do 

paradigma de subestimação da reflexão ética precisam ainda ser perpetrados pelas instituições 

de ensino superior e pelos próprios acadêmicos para uma formação mais completa e 

humanizada. 

 

 

Palavras-chave: Ética. Formação acadêmica. Graduação em Direito. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como proposta iniciar um debate acerca da Ética no Direito, 

mais especificamente, no âmbito da formação acadêmica. Como primeiro contato com a 

temática proposta, configura-se enquanto análise inicial da temática, materializada a partir da 

busca primária de fontes e referências disponíveis com vistas à elaboração de pesquisas 

posteriores mais aprofundadas. 

Objetivou-se menos a definição da Ética em si, aspecto este já alvo de extensos 

debates filosóficos, e mais seus reflexos e importâncias no que tange à sociedade e a formação 

jurídica no Brasil. Para tal, no entanto, foi importante estabelecer alguns fundamentos 

elementares à exposição do tema. 

Dada a limitação imposta pela proposição do presente formato, ressalta-se tratar de 

passo inicial no trato de importante assunto, visando, no entanto, contribuir para que o 

interesse pelo tema possa ganhar relevância entre os acadêmicos de Direito. 
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 DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo do desenvolvimento humano, a questão axiológica esteve no cerne da 

formação de diversas sociedades. Enquanto ser social, o homem, em sua convivência com o 

outro estabelece padrões de conduta com base na dicotomia entre o que é considerado certo e 

o errado. 

Já na Antiguidade Clássica, Aristóteles ressaltava a necessidade de o homem viver em 

sociedade, enquanto um ser político, ou habitante de uma polis, e, dessa forma, estabelecer 

um juízo valorativo, uma vez que os excessos e faltas cometidos por um indivíduo 

atrapalhariam todo o arranjo de uma sociedade. A felicidade humana, pois, ligar-se-ia a um 

conceito da virtude. (MARCONDES, 2002, p. 76-77) 

Se tais juízos compõem a definição de moral, entende-se que na medida em que a 

sociedade se transforma, também assim sua fundamentação valorativa procede, mesmo 

considerando-se a construção coletiva e dialética das relações que norteiam estes elementos. 

Alguns parâmetros fundamentais, no entanto, relativos à reflexão mesma sobre os conflitos 

axiológicos entre os indivíduos e sua evolução, alteração temporal, e mesmo problematização 

do próprio convívio social, são entendidos como a Ética, cara às sociedades cujas heranças se 

situam no pensamento helenístico e judaico-cristão. Os autores Pedro Arruda Júnior e Sirlene 

Aliane defendem, neste sentido, que “no seio do universo axiológico (ou valorativo), (...) os 

valores morais são os que nos permitem dizer se alguém é fiel a si mesmo, ao seu critério de 

comportamento.” (ARRUDA JÚNIOR; ALIANE, 2012, p. 3). Tal autenticidade, fundamental 

também à formação educacional e profissional do indivíduo, é, muitas vezes, elemento 

causador de divergências e mesmo conflitos sociais. 

 

Devido à diversidade de pensamento na sociedade, a convivência torna-se muito 

difícil e isso implica em conflitos para o ser humano. Ora, a situação de conflito 

entre representações axiológicas é normal, em todas as comunidades humanas. Isso 

constitui a essência da dialética, tão bem estudada por filósofos (...). (ARRUDA 

JÚNIOR; ALIANE, 2012, p. 4) 
 

Dessa forma, é essencial que a Ética e o estudo dos paradigmas axiológicos das 

sociedades sejam objeto de estudo aprofundado nos campos de inúmeras ciências sociais. A 

ciência do Direito, enquanto ciência social aplicada, lida, cotidianamente, com reflexões 

éticas num constante debate que compreende, por exemplo, as técnicas interpretativas, 
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argumentativas, os balizadores das decisões judiciais, entre outros, com fim último de obter 

pacificação social. Nas palavras do excelente jurista e doutrinador Pablo Stolze Gagliano, 

"como um dado cultural, produzido pelo homem, o direito visa a garantir a harmonia social, 

preservando a paz e a boa-fé, mediante o estabelecimento de regras de conduta, com sanção 

institucionalizada". (GAGLIANO, 2012, p. 50) 

Os professores Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu assim expressam a importância 

da Ética nas relações humanas, e, portanto, nas relações jurídicas (2013, p. 98): 

 

Ética tem a ver com convivências. Eis o seu objeto. Mas seu entendimento e 

compreensão implicam também em esforço intelectual porque é pensamento sobre a 

vida partilhada, sobre as relações. É um saber que mobiliza, que vem pelo outro e 

que curiosamente está ausente da nossa educação formal.  

 

Estudo base presente nos atuais cursos de Direito, a Ética é contemplada, 

curricularmente, indiretamente tanto no nas abordagens dogmáticas sobre o ordenamento 

jurídico quanto em disciplinas fundamentais como Filosofia, Sociologia, bem como nas 

cadeiras de Introdução ao Estudo do Direito. No entanto, apesar da comprovável apresentação 

da necessidade de compreensão da ética enquanto saber essencial ao exercício profissional de 

futuros advogados e juristas, a real inserção dessa análise no contexto de discussão e prática 

acadêmica precisa ser objeto de uma preocupação constante das instituições de ensino 

superior. 

Oriundos de uma educação básica muitas vezes deficitária ou motivados apenas por 

uma perspectiva de elevados ganhos financeiros vinculara à carreira jurídica, muitos 

acadêmicos percebem a Ética enquanto algo idealizado, distante ou mesmo mero assunto a ser 

liquidado por uma ou outra disciplina inserida no ensino universitário. A visão do curso de 

Direito sob um prisma mercadológico pode ser deduzida pelo grande aumento da oferta de 

cursos nas últimas décadas, como exposto em artigo de Elza Maria Tavares Silva. 

(TAVARES, 2000, p.4). 

Desse modo, como nos aponta Bittar (2007, p. 112-113): 

 

No ensino superior, há que se destacar, sobretudo, que a carência ética da 

sociedade repercute e se faz sentir como um mister incontornável, afetando 

diretamente o ensino do direito. De fato, o que ocorre é que os males que afetam a 

sociedade, o mercado de trabalho, as relações humanas... também haverão de 

afetar o micro-universo de relações que se dão nas Instituições de Ensino Superior 

(públicas e privadas). 
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Os bacharelandos configuram-se, no entanto, como a garantia de análise contínua, 

zetética, do Direito, bem como da observância dinâmica do mesmo, servindo aos anseios da 

sociedade nos quais estão inseridos. Nesta lógica, pode-se compreender a necessidade de uma 

ênfase ética que repercuta em todo percurso da graduação e, mais ainda, no exercício 

profissional vindouro. Quando o elemento ético da ciência do Direito e do exercício laboral 

dos operadores do direito fica em segundo plano na formação, corre-se o risco de que esses 

mesmo profissionais, futuramente, colaborem para a manutenção da crise axiológica 

evidenciada na sociedade atual pelos grandes escândalos de corrupção, nos quais, 

frequentemente, a participação de advogados, delegados e mesmo juízes é constatada. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado o exposto pela presente pesquisa, foi contatada a importância do estudo da Ética 

para a fundamentação sólida de elementos axiológicos indispensáveis ao exercício 

profissional dos juristas. Tal importância demonstra-se especialmente relevante na atual 

conjuntura social, em que o Poder Judiciário toma ares de paladino da justiça frente às 

inúmeras denúncias de corrupção envolvendo as casas legislativas e o Executivo. 

Longe de considerar o Judiciário como imune à problemática da evidenciada 

corrupção atual, fica clara a necessidade para que maior ênfase à Ética seja dada na própria 

formação acadêmica de uma forma próxima, não idealizada, dos acadêmicos. O esforço neste 

sentido, encontrando campo fértil entre os próprios bacharelandos, converter-se-á em 

princípio de otimização da reflexão acerca do Direito, bem como de sua aplicação na 

sociedade brasileira. 

Dessa forma, expõem-se aqui as primeiras impressões para que a Ética figure como 

ponto central do eixo de formação acadêmica e para que novos estudos neste sentido sejam 

empreendidos no âmbito da graduação em Direito. 
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