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RESUMO 

A ética é forma de ação prática humana que busca o bem coletivo e o bem estar 

social, sendo um conjunto de conhecimentos adquiridos através do comportamento 

humano. Enquanto a moral é um conjunto de normas de conduta adquirida através 

da educação, do dia a dia, da religião, orientando o comportamento do homem em 

uma sociedade, variando conforme a época. 

A moral e o direito possuem semelhanças e diferenças, ambos com o intuito de 

regular as condutas sociais, contudo atuando de formas distintas. O Direito com a 

finalidade de evitar conflitos sociais por meio da força coercitiva e cogente do 

Estado, sendo bilateral e heterônomo. Enquanto a moral podendo ser adquirida 

internamente, além de ser unilateral, autônoma e não cogente. 

Palavras-chave: Ética. Moral. Direito. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz uma análise filosófica sobre ética e moral, e a 

relação destas no seio social. Além de relacional a ética e a moral com o direito e as 

regras jurídicas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a ética, a moral e o direito como 

sistemas diferentes, mas ao mesmo tempo interligados na sociedade, não 

abandonando assim a autonomia de cada um.  

DESENVOLVIMENTO 

A origem etimológica da palavra “ética” vem do grego “ethos”, e significa um 

“modo de ser” ou “caráter”. Pode-se dizer que a Ética é um conjunto de ações 

humanas práticas que são voltadas para o bem coletivo e a felicidade geral, ou seja, 

são conhecimentos usados de forma prática para levar o bem-estar a todos os 

cidadãos. 

Cícera Carolino e Hugo Carolino (apud BITTAR, 2014, p.01), aduzem que: 

“(...) O fino equilíbrio sobre a modulação e a dosagem dos comportamentos no plano 

da ação importa à ética.” Os autores ainda acrescentam:  



 

Em linhas gerais pode-se dizer que a Ética é um conjunto de saberes 

adquirido através da análise do comportamento humano numa tentativa de 

explicar as regras morais racionalmente, científica e teoricamente, ou seja, 

é uma reflexão das ações morais. 

 

Enquanto a “moral” deriva do latim “Morales”, cujo significado é “relativo aos 

costumes”. Esta é, portanto, um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da 

educação, do cotidiano e da religião, que orientam o comportamento humano dentro 

de uma sociedade, isto é, é uma ordem de conduta. 

 

Os mesmos ressaltam que: 

A moral pode ser definida como a sistematização de regras inseridas e 

vividas no cotidiano das pessoas, de modo que cada cidadão as use, o 

orientando e direcionando para o que seja certo ou errado, bom ou mau, 

enfim, moral ou imoral. 

 

A moral pode ser definida também como “um conjunto de normas de 

conduta adotado como absolutamente válido por uma comunidade humana, numa 

época determinada (ALIANE; ARRUDA JUNIOR apud PAIM, 2012, p.02): 

 

Aliane e Arruda Junior (2012, p.02) salientam que: 

 Existe na moral um núcleo imutável, referido àquelas coisas que dizem 

relação direta á dignidade da pessoa humana (...); e uma periferia mutável, 

referida aqueles aspectos que podem ir se acomodando com o correr dos 

tempos, sem que se fira a dignidade da pessoa, são noções de valores que 

mudam. 

 

Devido a essa semelhança entre ética e moral, ambas possibilitam um bom 

convívio social e o bem-estar dos cidadãos, através dos fundamentos ético-morais. 

Entretanto não devemos confundir ética e moral, visto que estas possuem 

semelhanças, mas são distintas, pois a moral se fundamenta na obediência a 

norma, costumes ou mandamentos culturais e religiosos, enquanto a ética, busca 

fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. 

 



 

 

Aliane e Arruda Junior, a respeito da relação entre ética e moral aduzem: “A 

ética é definitivamente a reflexão distinta sobre o comportamento humano e a moral 

seria pautada pelos valores e normas práticas que norteiam e conduzem o 

comportamento do ser humano na sociedade”. (2012, p.04). 

Outro dispositivo importante que auxilia na resolução das implicações da 

vida social são as normas jurídicas, isto é, a expressão formal do Direito. Estas 

normas como ordem de regulação de condutas sociais obrigatórias e impositivas, 

capazes de estabelecer sanções, atuam juntamente com as normas éticas e morais 

na sociedade. 

Deve-se ressaltar que tanto as normas éticas - morais quanto as normas 

jurídicas, possuem autonomia e não precisam ser excluídos, visto que cada uma 

possui seu papel na sociedade, atuando de forma distinta, mas ao mesmo tempo 

conexas, a fim de garantir o bem estar social. 

Mesmo possuindo uma autonomia, essas normas convergem entre si, no 

que tange a utilização da ética na criação de preceitos jurídicos. Contudo, há uma 

discrepância entre estas normas, pois o jurista não consegue penetrar no mundo 

jurídico estando alheio ao mundo ético. 

Outros dois sistemas que convergem entre si, mas que possuem uma 

discrepância entre eles, são as regras morais e as regras jurídicas. Como retrata 

Cícera Carolino e Hugo Carolino (apud BITTAR, 2014, p. 03). 

 

Costuma-se, mesmo, tratar o tema dizendo-se que: a experiência moral e a 

norma moral são anteriores, sobretudo tendo-se em vista o cronológico 

surgimento das regras de direito relativamente às regras da moral; a norma 

moral é interior, prescindindo de quaisquer fenômenos exteriores, como 

geralmente só ocorre com o fenômeno jurídico; a norma moral não é 

cogente, pois não pode dispor do poder punitivo de uma autoridade pública 

para fazer valer seus mandamentos, recorrendo-se, normalmente a sanções 

diferenciadas  das jurídicas (consciência; rejeição social; vergonha...)[...]. 

 

Com estas considerações, podem-se notar suas semelhanças e diferenças. 

O Direito com a finalidade de evitar conflitos sociais por meio da força coercitiva e 



cogente do Estado, este sendo o único com legitimidade para impor sanções. Com 

caráter bilateral e heterônomo, ou seja, dependente dos fatores externos para se 

concretizar e aplicado á todos sem distinção. 

Enquanto a moral pode ser adquirida internamente, isto é, se destina 

diretamente a consciência do individuo, de forma a evitar que as condutas incorretas 

sejam externalizadas. A moral é ainda unilateral e autônoma, ou seja, suas regras 

são simplificadas, impondo tão somente deveres, e o que se espera dos indivíduos é 

a obediência as suas regras, se dando de forma autônoma, possibilitando ao 

individuo a opção de querer ou não aceitar aquelas regras. Além de a forma punitiva 

ser incoercível, ou seja, não obrigatória.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do exposto neste trabalho cientifico, conclui-se que os três sistemas são de 

total importância para a vida em sociedade, atuando conjuntamente para solucionar 

os conflitos sociais, sendo, entretanto, autônomos. As normas éticas são valores 

morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, levando o 

homem a questionar suas ações e as atitudes alheias, tentando definir se elas são 

boas ou más, corretas ou incorretas, a fim de obter um equilíbrio e um bom 

funcionamento social. A moral está no foro íntimo de cada um, ou seja, ela está 

intrínseca. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, 

estando associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada 

cultura ou sociedade. E o Direito como forma de garantir o cumprimento das normas 

jurídicas de modo coercível e cogente, legitimado a estabelecer sanções para criar 

um ambiente de segurança e ordem. Entretanto, estes sistemas não são capazes de 

extinguir a desigualdade social e natural dos homens e por fim a escassez 

econômica de bens. 

REFERÊNCIAS 

ARRUDA JUNIOR, Pedro; ALIANE, Sirlene Cristina. Valores Urbanos, Ética e 

Moral Social – Fundamentos Humanísticos da Civilização Ocidental sob 

Panorama Legislativo Nacional. Disponível em: < http://barbacenaonline.com.br >. 

Acesso em: 28 out. 2015. 

http://barbacenaonline.com.br/


CAROLINO, Cícera Susetti de Almeida Gomes; CAROLINO, Hugo Napoleão 

Macêdo. Ética, Moral e Direito – Sistemas Sociais Diferentes e ao Mesmo 

Tempo Conexos. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/33964/etica-moral-e-

direito#ixzz3rHdV4mdA>. Acesso em: 11 nov. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jus.com.br/artigos/33964/etica-moral-e-direito#ixzz3rHdV4mdA
http://jus.com.br/artigos/33964/etica-moral-e-direito#ixzz3rHdV4mdA

