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RESUMO 

 

Ética, Direito e Moral são termos historicamente estudados e apreendidos sob o enfoque de 

suas diferenciações e aproximações. A Ética alicerça sua principal característica na reflexão 

das ações e valores morais, que representam os valores socialmente difundidos de uma 

sociedade (moral). O Direito interliga-se a essa, ainda que represente um instituto diferente, 

recebendo influências da mesma nas suas incumbências e missões, em alguns de seus 

âmbitos. Assim sendo, faz-se necessário destacar as principais interrelações e divergências 

entre esses institutos, bem como a relevância desses, uma vez que se impõem como conceitos 

essenciais às diversas ciências e disciplinas e inserem-se no seio social, nos diversos setores.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo almeja ressaltar as perspectivas contíguas à Ética, Direito e Moral, 

determinando os principais aspectos e correlações entre esses institutos, bem como as 

principais divergências que se destacaram no estudo. O artigo objetiva conceituar, de maneira 

acertada e sintética, bem como diferenciar através das conceituações, os termos Ética, Moral e 

Direito. Por meio das definições, se delimitará a interseção entre os institutos, dimensionando 

a importância desses individualmente e a relevância das confluências que se impõem, dada a 

essencialidade de conhecimento das funções, diferenciações e interligações de tais preceitos, 

fundamentais ao seio social. 

O tipo de pesquisa utilizado foi o explicativo, uma vez que prevalecem as definições 

e análises dos institutos (Ética, Moral e Direito), almejando a determinação dos aspectos 

relevantes das conceituações, semelhanças e diferenças entre esses. 

 

 DESENVOLVIMENTO  

 

Os registros das reflexões sobre a significação do que se denominou Ética datam os 

tempos mais remotos e se inserem nas mais variadas sociedades. Desde a Antiguidade 

Clássica, a conceituação desse instituto vem, paulatinamente, se desenvolvendo. 

Etimologicamente, o termo Ética vem do grego ethos, que significa conduta, forma de ser e 

agir de um povoado,  “[...] uma reflexão crítica das posturas humanas, que auxilia na 



condução da história [...]” (ARRUDA JUNIOR; ALIANE, 2011, p. 04). Respeitáveis 

estudiosos da Antiguidade e da Modernidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Thomas 

Hobbes, Baruch de Spinoza e Immanuel Kant, contribuíram para a evolução e edificação da 

noção de ética, introduzindo nessa concepções essenciais, como a de virtuosidade, 

bondade/maldade, limitação e hierarquização dos valores, a importância dos valores na 

democratização, bem como o que se chamou de imperativo categórico, desenvolvido por 

Kant, que racionaliza o cumprimento da lei moral e expõe a noção de dever (em relação a si e 

ao outro), primordial para a concretização da ética e moral na humanidade, como fora 

elucidado, ainda, por Arruda e Aliane (2011). Edgar Morin (2007, p. 19), em seu livro 

“Método 6: Ética”, correlaciona ética e dever, recuperando a grandeza das concepções e 

estudos Kantianos, auxiliando o entendimento da ética e da moral, atualmente, no seio social:  

A ética manifesta-se para nós, de maneira imperativa, como exigência moral. O seu 

imperativo origina-se numa fonte interior ao indivíduo, que o sente no espírito como 

a injunção de um dever. Mas ele provém, também, de uma fonte externa: a cultura, 

as crenças, as normas de uma comunidade [...]. 

 Faz-se primordial diferenciar moral e ética, dois institutos distintos e confundíveis 

pelo senso comum. Segundo o professor mestre Geovane Lopes (2015, p. 25), o termo moral 

“[...] vem da palavra mores, que significa costume. Então, a moral está diretamente ligada a 

esse aspecto da vida social, aos costumes compartilhados que induzem certa forma de dever 

[...]”. Percebe-se, então, que a moral lida com valores socialmente difundidos, estabelecendo 

normas de conduta social (interliga-se, nesse aspecto, portanto, com o Direito), incitando no 

indivíduo um sentimento de dever advindo da obrigatoriedade difundida daquele costume, 

permeada por valores e noções de bem e mal, certo e errado, dentre diversas outras 

expandidas. Já a Ética, de acordo com o ressaltado pelo mesmo professor supracitado (2015), 

em seu sentido especulativo-filosófico, diferentemente da moral, não estipula normas de 

conduta (originadas das concepções de bem e mal, certo e errado e de diversas outras 

difundidas na sociedade e/ou determinado grupo), mas problematiza as acepções morais (o 

bem e o mal, certo e errado etc.), isto é, “[...] reflete sobre as condições de possibilidade do 

fenômeno moral [...]” (OLIVEIRA, 2015, p. 25), determinando, assim, maneiras e padrões de 

ação dentro dos parâmetros problematizados. Desse modo, fica perceptível que “pensar sobre 

a ação humana é objeto da Ética. Constituem problemas éticos o sentido da vida, a liberdade 

do homem, [...], os fundamentos do dever, o desejo, a natureza do bem e do mal, dentre outras 

questões [...]” (MACEDO; RESENDE, 2008, p. 335).  



A Ética possui significação, ainda, ligada ao âmbito dos deveres profissionais. A 

Deontologia, como ficou conhecida, engloba os “deveres éticos de determinada classe 

profissional” (PRIBERAM, 1998), bem como os deveres jurídicos, nos chamados e 

conhecidos Códigos de Ética. Já aqui, torna-se notória a importância das ações éticas para o 

Direito, uma vez que esse, enquanto ciência e fenômeno social abarcado por inúmeros 

profissionais, é transposto e infiltrado, em seu âmago, pelas relações humanas, conflitos, 

problemáticas, e, consequentemente, pela Ética, como reflexão e especulação de todos esses, 

reafirmando a necessidade de tal disciplina na grade curricular dos cursos de Direito do país.  

Mais do que se interligar, especular e dar respostas às ações profissionais dos 

operadores do Direito, a Ética e Direito interligam-se como institutos. A Ética, como parte da 

filosofia que especula sobre a moral, resultados e relevâncias dessa, insere-se na histórica 

relação entre Direito e Moral, permeada por diferenças, mas também pela convicção de que a 

moral gera valores jurídicos (que acabam positivados na legislação) e que o Direito gera 

valores morais (que se inserem na legislação de modo a difundir determinada visão e 

aceitação na sociedade). Orlando Zanon Junior (2014, p. 23) corrobora tal prerrogativa, 

afirmando que as referidas esferas: 

[...] são reciprocamente condicionantes, na medida em que aquilo tido por cada 

pessoa como correto (moralidade) é determinante para deliberar quais os valores e 

interesses convergentes dos grupos sociais majoritários e minoritários (eticidade), os 

quais, consequentemente, acabam influenciando as autoridades públicas na redação 

dos Textos Normativos (juridicidade). E tal condicionamento também faz o sentido 

inverso, haja vista que a interpretação da legislação, por via reflexiva, também 

influencia o que cada um entende por certo e justo [...]. 

 O Direito, enquanto palavra de múltiplas acepções, pode ser entendido, em uma 

dessas, como fenômeno social que almeja regular, imperativamente, a conduta dos indivíduos 

de uma sociedade (através de normas positivadas). Almejando essa regulação e organização 

social, o mesmo abarca em sua interpretação e construção diversos pré-conceitos, pré-juízos e 

institutos auxiliadores/influenciadores, entre esses a moral e a ética. Cabe ressaltar, nesse 

momento, a Teoria Tridimensional do Direito, de autoria de Miguel Reale (2001, p. 60-63), 

que explicita três dimensões essenciais à construção da norma jurídica: fato, valor e norma. A 

dimensão dos fatos engloba os fatos sociais que permeiam a sociedade, os comportamentos; a 

dimensão valor é baseada em uma visão axiológica desses fatos, e, devido a isso, fundamenta-

se em uma avaliação realizada pelos valores socialmente difundidos, visando à afirmação da 

importância de dados comportamentos no seio social (deve ou não ser regulado); por fim, 

surge à norma, decorrente da atribuição de valor aos fatos sociais (o que é certo, errado, bom, 



ruim, necessitando, consequentemente, de ser regulado). Nota-se, pela visão anteriormente 

exposta, que o Direito se forma a partir do momento em que valores incidem sobre os fatos, 

conferindo a possibilidade de criação de diversas normas possíveis e de diversas gradações 

nas penalizações. A Ética insere-se, de alguma maneira, nessa perspectiva, e adquire 

importante papel dimensionador para esses valores e fatos, de modo a conferir-lhes 

significação ou não dentro de determinados parâmetros (uma vez que, na busca pelo 

entendimento de determinados conceitos, como bem e mal, certo e errado, por exemplo, acaba 

por configurar os liames da ação dentro desses parâmetros), auxiliando o Direito na fixação de 

padrões sociais desejáveis e determinação dos indesejáveis, ainda que não exclusivamente.  

Diante do exposto, nota-se que Direito e Ética (bem como a Moral) entrelaçam-se em 

uma simbiose. O primeiro (Direito) decorre invariavelmente dos valores socialmente 

compartilhados e a última (Ética) problematiza, justamente, esses valores difundidos pela 

Moral, de modo a avaliar sua relevância e, por vezes, evidenciá-los ao Direito, para que 

possam, eventualmente, adquirir positivação no ordenamento jurídico: 

[...] pode-se afirmar que o Direito é, em verdade, uma especialização da Ética, no 

sentido de fixar no nível estatal os padrões decisórios a serem observados em 

Sociedade, bem como estabelecer as respectivas consequências, sejam elas 

promocionais, reparativas, punitivas ou quaisquer outras, a serem reforçadas por 

estruturas organizacionais especialmente designadas para tal finalidade (PECES-

BARBA; FERNÁNDEZ; ASÍS, 2000  apud ZANON JUNIOR, 2014, p. 18-19). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que fora discutido no presente artigo, pode-se notar a relevância da relação 

entre Ética e Direito, bem como as diferenciações desses institutos com a Moral. Tais 

conceitos vêm sendo estudados e aperfeiçoados ao longo dos tempos, o que oportunizou 

demonstrar que, ainda que os conceitos possuam interligações, compõem institutos diferentes, 

marcados por características próprias. A moral, enquanto conjunto de convicções de uma 

sociedade, difunde normas de conduta para os indivíduos, que nela vêem uma 

obrigatoriedade; a Ética, em seu sentido filosófico, problematiza as questões morais, de modo 

a criar padrões e parâmetros de ação em uma sociedade; o Direito, enquanto fenômeno social, 

estabelece normas de conduta imperativas, que podem ser originadas de valores morais 

difundidos e problematizados.  Assim, é notório que Direito, Moral e Ética possuem 

diferenças e semelhanças: a Ética não estabelece normas de conduta, mas padrões de conduta 

e parâmetros de acordo com as problematizações, diferentemente da Moral e Direito, que 

vinculam os indivíduos a um dever; Direito e Moral, porém, possuem diferentes finalidades, 



legitimação, sanção e outros aspectos que marcam os limites entre um e outro, bem como as 

interseções; A Ética, dentro dos limites de suas funções e atuações, correlaciona-se ao Direito 

(e também à Moral), auxiliando-o em aspectos e determinações necessárias para seu 

exercício, construção, interpretação e, também, aplicação, pois impregna-se na realidade dos 

operadores de direito. 

Por fim, cabe ressaltar que Ética e Direito, bem como a Moral (que se interliga a 

ambos), trazem, no âmbito de suas discussões, conceitos, definições e termos polissêmicos, 

além de posicionamentos divergentes e variados, cabendo uma extensa pesquisa, para além do 

viés superficial aqui proposto, sobre o assunto. Tal artigo exerce, portanto, pequena 

contribuição bibliográfica e reflexiva, necessitando, porém, de outras pesquisas e trabalhos no 

mesmo sentido, desenvolvendo, de forma mais detalhada, as diversas acepções encontradas.  
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