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Resumo: As regras morais como investigação do saber ético justifica-se pelo conjunto de 

preceitos relativos ao comportamento humano, onde o conceito ético revela que éthos que está 

ligada às suas ideias como hábito ou comportamento pessoal e das convecções sociais ou 

educacionais. A divisão do conteúdo da norma ética onde as experiências vitais registram 

como o bem ou como mal, como o que é capaz de gerar felicidade ou infelicidade, na meta da 

ação humana com virtude ou vício. A preocupação do indivíduo que produz conceitos e 

padrões éticos e os envia à sociedade, de modo que esta produza padrões e conceitos éticos e 

os reenvie por meio de suas instituições, tradições, mitos, modos, procedimentos, exigências, 

regras, à consciência do indivíduo. Se o saber ético estuda o agir humano, está claro que 

possui fronteiras com o saber jurídico, de modo que ética e direito convivem e interagem com 

normas morais.     

 

Palavras chave: Ética. Comportamento Humano. Direito. Justiça.        

 

Abstract: The moral rules as investigation of ethical knowledge is justified by the set of 

precepts relating to human behavior, where the ethical concept reveals that ethos that is 

linked to their ideas as habit or personal behavior and social or educational convection. The 

division of the ethical norm of content where vital experiences record as good or as bad, as it 

is able to generate happiness or unhappiness, the goal of human action with virtue or vice. 

The concern of the individual who produces concepts and ethical standards and sends to 

society, so that it produces standards and ethical concepts and resubmit through its 

institutions, traditions, myths, ways, procedures, requirements, rules, to the individual 

conscience . If the ethical knowledge studies human act, it is clear that borders on the legal 

knowledge, so that ethics and law coexist and interact with moral norms. 

 

Keywords: Ethics. Human Behavior. Right. Justice. 

 

                                                 
1
 Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Cruz Alta UNICRUZ . pablorenanlondero@hotmail.com 

2
 Acadêmica do curso de Direito da Universidade de Cruz Alta UNICRUZ. taly-alves@hotmail.com 

3
 Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Cruz Alta UNICRUZ. Integrante dos Grupos de Pesquisa 

em Direito da Sociobiodiversidade (GPDS) e do Grupo de Pesquisas do Trabalho (GPT) da Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM. Também atua no Grupo de Pesquisa Jurídica em Cidadania, Democracia e 

Direitos Humanos – (GPJUR) da UNICRUZ, ambos registrados no Diretório de Grupos do CNPq. Bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. cleitonls.direito@gmail.com 
4
 Orientadora, Graduada em Artes Especificidade em Dança pela Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), 

Mestre em Educação nas Ciências Unijuí, Doutoranda em Filosofia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Bolsista CAPES - PARFOR. Docente da universidade de Cruz alta. E-mail: borbova@gmail.com. 

mailto:cleitonls.direito@gmail.com


 

 

Introdução 

 

No momento em que nascemos adquirimos nossos direitos e nossos deveres perante 

toda uma sociedade, os quais deveram seguir durante toda existência, porém acrescentando 

novos hábitos e aprimorando cada dia mais nossas experiências. 

No que se constitui o comportamento humano? Basicamente é o estudo para o 

entendimento das pessoas, ou seja, uma rígida análise nas vidas humanas, observando como 

cada pessoa reage a determinados ambientes propostos pela vida, começando pela família, 

sendo este o primeiro contato com o meio social onde se deve encontrar à essência de todo o 

ser humano a forma que irá interagir na escola, entre amigos, e em toda uma cruel sociedade 

apresentada ao longo de toda sua vida.   

É um assunto pouco comentado nas instituições de ensino pelo fato de ser muito 

delicado, pois trata de vidas, onde é preciso entender o psicológico da pessoa que na 

atualidade, onde esse ensinamento não é aplicado desde cedo, vindo a ficar muito complicado 

acarretando falhas no futuro desse indivíduo, vindo- a prejudicar.       

Diante do exposto anterior, agora mais precisamente no assunto em si, procura-se 

optar por fontes específicas e especializadas, que tratem de seres humanos, focando através de 

acontecimentos de fatos reais, onde as vivências das pessoas e as experiências que as mesmas 

tiveram os traumas e, quaisquer outros fatores nos quais vieram a intervir no comportamento, 

analisando pessoa por pessoa e tentando se tirar um entendimento sobre tal ação feita. 

Contrapondo tudo isso, o ser humano que não seguir o bom costume da educação será 

descrito como antiético denominado indivíduo sem ética, descumprindo o bem comum, 

afligiu e atacou outro alguém ou até a si mesmo que com isso, surge o direito com o propósito 

de por ordem na sociedade, com normas jurídicas organizadas, logo após surge então à justiça 

para validar a ordem do direito proposto, através de audiências e parlamentos, dando o que é 

de direito para cada pessoa, sendo assim julgada e devidamente designada às sentenças, 

pagando através de trabalho comunitário, cestas básicas, ou um valor x em dinheiro, isso 

depende muito, pois cada caso é um caso.  

Nesse sentido, o direito, ética e comportamento humano foram decididos a escolha, 

por ser acessível ao nosso conhecimento, especificamente as áreas nas quais será a 

aprofundado, para reconhecer os diversos fatores.    

 

Muitos dramas escritos que retratam a vida moral do ser humano representam a luta 

da cabeça dotada de razão versus o corpo carregado de instintos animalescos. 

Apoiados nesses paradigmas míticos, os sábios deduziam que o homem alcançaria 



 

 

uma boa saúde mental caso ele canalizasse suas paixões corporais em direção aos 

fins virtuosos; um trabalho que seria realizado pela mente racional (ALVARENGA, 

2007, p 8). 

 

Dado o exposto anterior, verificam-se as várias falhas de condutas e nelas pode-se 

destacar por exemplo, a falta de compaixão das pessoas em conceitos a outras, com algum 

tipo de transtornos, pois, não se importam com os problemas alheios, apenas com os seus 

próprios, deixando o egoísmo falar mais alto ou até mesmo, ignorando a situação e passando 

por cima como se fosse somente mais um, vindo a esquecer que todos precisam se ajudar e, 

essa ajuda não são somente de objetos materiais mas através de sentimentos, pois sem carinho 

e principalmente a compreensão ninguém consegue dar um passo adiante pelo fato de se 

sentir desmotivado e, assim desviando-se pelo caminho oposto. 

Existem muitos jovens com problemas morando nas ruas, onde na maioria das vezes 

por vontade própria por não estar se sentindo psicologicamente bem no local em que está 

vivendo, então, procura-se refugiar para os becos e vilas, para tentar encontrar a uma tão 

sonhada paz, só que ao contrário disso, acabam encontrando o mundo real, o lado ruim vida, 

ainda então nunca descoberto dando a porta de acesso muitas vezes para o mundo da 

criminalidade, das drogas, da prostituição, etc. 

Será mesmo que o verdadeiro culpado é o sujeito que sai de casa ou a pessoa que até 

então, considerado o “responsável” que não o observou,e o deixou chegar precisamente nessa 

humilhante situação? Se ele tivesse tido um acompanhamento dentro de sua casa desde muito 

cedo, não poderia ter se revertido esse caso? E as pessoas a sua volta, seus amigos, servem 

apenas para fazerem festas, saírem, na hora do bem bom, apenas?  

Essas interrogativas onde busca-se no exto, realçando o verdadeiro cúmplice da 

situação que realmente é o maior responsável por esse problema, sendo os próprios seres 

humanos, meras criaturas humanas, seres preocupados cada um com sua vida com seu eu, 

com seus problemas, apenas deste modo mostrando que as coisas mais que sejam ditas, 

devem ser praticadas diariamente através de diálogos cara a cara, como eram antigamente, 

onde se sentava filho frente a frente com seus pais e se colocava então, a conversa em pratos 

limpos, do que deveria ser dito e explicado, para que em outras ocasiões não fosse cometido o 

mesmo erro, e assim, evitando ver pessoas futuras nas mesmas situações precárias as quais 

esse jovem, citado no exemplo supracitado passou.  

É um assunto que irá nos acrescentar um conhecimento mais amplo na questão de 

habitualidade das pessoas, nos ajudando a entender o motivo do comportamento de cada ser 

humano como um todo, analisando a fundo, suas razões e emoções para com as diversas 



 

 

situações, sendo elas diretas ou indiretamente com a sociedade, fazendo atravessar diversas 

barreiras da diversidade, encarando a vida de cara limpa sem precisar se esconder atrás de 

ninguém, ou se passar por outra pessoa para adquirir alguma coisa, nada deve nos temer, em 

todas as vivências, fazendo-nos tornar pessoas melhores, e sem sombra de dúvidas, futuros 

melhores operadores do direito com uma melhor rentabilidade jurídica. 

Partindo de um ponto central, destaca-se em primeiro lugar o comportamento humano, 

o núcleo de tudo, de onde parte a vivência e os bons costumes de uma população, lançando 

como meta, a interatividade entre as classes, que está se tornando cada dia mais difícil essa 

integração, pelo fato de achar importante uma dita pirâmide social, onde acaba separando os 

ricos dos pobres, e isso acaba difundindo estilhaços de informações, até então, não 

comprováveis, que afeta, nessa nubente união.   

Ainda nesse contexto, através das quebras de ideias concretizadas, abrem-se as mentes 

para poder apresentar de uma forma mais vasta um entendimento mais compreensível. 

A importância de citar a ética como a habilidade humana capaz de classificar suas 

relações em função do bem ou do mal, sendo a pessoa por si própria ou com diversos grupos 

de indivíduos. E assim ela leva a refletir sobre questões do comportamento humano, 

permitindo com que se viva como seres humanos com a capacidade de pensar no próximo e, 

assim ser feliz, sendo quem realmente são em virtude do bem, vindo a aprender e a melhorar a 

não prejudicar a sociedade em que vivemos.  

E assim precisa-se obedecer à ética, pois mesmo ela estando no nosso consciente ela 

está sempre presente com todas as pessoas, quando a escutamos, se está mostrando a respeito 

não só com os outros, mas também com nós mesmos e, assim deve-se pensar na ética como 

uma grande lei e que deve ser obedecida, pois ao obedecer a si próprio mantendo o controle 

de nossa mente e nosso corpo, consegue-se respeitar os outros e viver como bons cidadãos.   

Após os direitos denotados de pessoa a pessoa, os demais direitos tem como principal 

objetivo apresentar a ordem social, organizando o meio social das pessoas e, se não existisse o 

direito, a sociedade estaria vivendo um caos como uma anarquia, onde ninguém respeitaria 

ninguém, achando que o mundo estaria girando a sua volta apenas para afetar o espaço 

reservado dos outros.   

Com esse propósito que foi optado por acrescentar a justiça que existe com o objetivo 

de dar a cada ser humano o que é seu por direito, onde na estátua a Deusa aparece com os seus 

olhos vendados, onde visa seus valores, todos são iguais perante a lei e também, surge para 

punir e dar as severas sentenças aos culpados, mantendo a boa ordem social.  



 

 

Dando a seguinte finalidade procura-se realçar os pensamentos dos filósofos, visando 

sempre naturalizar e fixar as ideias principais propostas pelos mesmos, citados a seguir, que 

entre tanto, alguns fragmentos nos fizeram notar a importância em que isso iria nos contribuir 

para um enriquecimento no conteúdo do trabalho, esclarecendo dúvidas surgidas e abrindo a 

novos horizontes jurídicos, os quais serão de grande importância ao longo da carreira 

acadêmica, enquanto atuantes na área do direito.  

 

A ética pensada a cerca do entendimento do comportamento humano 

 

É difícil compreender o comportamento dos seres humanos, ainda mais quando esse 

comportamento estiver relacionado à outra pessoa, nunca de dando conta do que realmente o 

ser humano está fazendo, pois se é algo certo ou errado, se pode prejudicar alguém ou não, 

apenas sabe-se que deve-se fazer as coisas de forma correta para que assim a consciência 

humana fique sempre tranquila, pois toda ação provoca uma reação e, todos agem e pensam 

de maneiras diferentes onde cada um tema a sua visão e a sua maneira de fazer as coisas 

certas e a tomar atitudes necessárias.   

Mas até que ponto vai seguir assim, sem às vezes se dar conta do que se está fazendo 

ou falando? O homem por si deve ter um grande caráter, deste modo conseguirá ser mais 

sociável com as outras pessoas, tendo um autocontrole sobre si mesmo e, assim se 

comportando com respeito e dignidade.  

Não pode-se julgar uma pessoa que sofre de transtornos bipolares por exemplo, não 

sabemos a real situação que a pessoa vive, pois pode ser de várias circunstâncias, sendo 

problemas no ambiente de trabalho, reações no meio escolar ou até mesmo nas ruas em casa, 

são distúrbios psíquicos, onde o momento que sai de sua zona de conforto entre outros fatores, 

vindo a causar no ser humano certo receio de um medo, e a forma que encontra de tirar isso 

de dentro de si mesmo é atirando para todos os lados, como se todos tivessem culpa de seus 

problemas.   

Valls (1994, p. 63) destaca um papel fundamental da ética, pois “o que a ética agora 

desenvolve principalmente é a preocupação com a autonomia moral do indivíduo. Este 

indivíduo procura agir de acordo com a sua razão natural”.    

Nesse sentido entra a questão da ética que não só no Brasil como em todos os países 

do mundo é muito comum ouvir falar em ética, uma vez que é um assunto muito abordado por 



 

 

todas as pessoas de todos os lugares e temos muitos motivos para nos preocuparmos com ela, 

já que ela está sempre presente no comportamento humano, sendo essencial para a vida em 

sociedade, onde as pessoas agem conforme sua ética fazendo com que a pessoa questione 

sobre as suas próprias ações e as atitudes alheias, tentando encontrar uma maneira 

convincente de ver o que é correto ou incorreto.  

Busca-se com isso o indivíduo que já tem uma ideia sobre as outras pessoas, e assim, 

procura por um determinado grupo que irá se encaixar melhor para ter uma boa convivência. 

A ética vai evoluindo ao longo dos anos, mudando conforme o tempo passa trazendo para as 

pessoas vários fundamentos e justificativas, pois elas sabem que sempre devem fazer o bem e 

evitar o mal, assim o mundo vai crescendo e mais pessoas nascem com a consciência de que 

certas coisas não se podem fazer. A partir deste momento é construída a ética na pessoa 

humana, estabelecida desde pequenos aprendendo a se comportar como pessoas com respeito 

e assim alcançar um comportamento adequando para viver em sociedade, onde a família é a 

mais importante nesse processo que para as crianças, auxiliam dando conselhos e mostrando o 

melhor caminho para prosseguir.  

Ninguém nasce com a ética, mas sim ela se constrói em decorrência das vivencias, 

sendo no dia-a-dia, no trabalho, na escola, em casa, nas ruas, etc. E assim ela é muito 

importante para vida, pois ninguém consegue viver isolado sozinho, pois precisa-se das outras 

pessoas, precisa-se saber viver em uma sociedade onde todas as pessoas saibam conviver em 

plena harmonia com dignidade e respeitando com os outros.  

A ética está no consciente, nos orientando, nos ajudando, todos nós a possuímos, mas 

falta desenvolver e acreditar mais nela, para que assim tenhamos uma vida boa direcionada ao 

bem. 

Vários pesquisadores e filósofos discutem sobre o comportamento dos seres humanos, 

entre o correto e incorreto, como as pessoas atuam em determinados momentos e ainda mais, 

procuraram estudar a ética como uma parte da filosofia que estuda os princípios da sociedade, 

assim tentando chegar a um acordo de o porquê as pessoas escolhem tais caminhos e 

principalmente entre o caminho do bem e mal. 

A ética para a filosofia tem uma trajetória muito antiga, nascendo desde o surgimento 

dos seres humanos, proporcionando um grande conhecimento ligado ao homem e as 

organizações políticas, culturais, sociais e religiosas.  

 Para os mais importantes filósofos da Grécia Antiga a ética se resume em um modo de 

descobrir o ser humano. Aristóteles associa a ética ao homem político e social, mas acima de 



 

 

tudo ele se preocupa com o bem do ser humano. Contudo, para Sócrates a ética se entende 

pelo caminho que o indivíduo irá seguir, sendo entre o bem e o mal.  

E por fim Platão, que vê a ética como um elemento fundamental para a vida em 

sociedade, assim julgando e avaliando suas ações.     

O bem ou o mal, o correto ou o incorreto? É difícil se dar conta do que se está 

fazendo, principalmente quando está no nosso consciente, muitas vezes percorrendo caminhos 

que nós nem mesmo é conhecido, e pensa-se, será uma coisa boa ou não, talvez deixar se 

levar pela opinião dos outros, ou simplesmente não temos tempo suficiente para parar, refletir 

e criticar sobre determinadas atitudes que ocorrem durando o dia.  

É complicado para as pessoas olhar entre esses dois caminhos, pois todos querem 

seguir o caminho do bem, mas nem sempre tudo o que se quer acontece, e assim muitos 

acabam se direcionando para o lado incorreto, sendo por vontade própria ou não, mas todos 

sabem uma hora virão os efeitos e as consequências.  

Cometer erros é o acontecimento mais normal que ocorre com as pessoas e, mesmo 

sem perceber a ética está ali querendo nos ajudar a seguir o caminho do bem sem prejudicar 

nenhuma outra pessoa, apenas com a finalidade de nos orientar a conduzirmos para uma vida 

adequada.    

 

[…] "bom" e "mal" significam unicamente "aristocrático" e "desprezível" - os 

opostos bom" e ",mal" têm uma outra origem. Desprezam-se o197 velhaco, o 

medroso, o pedante, aquele que não pensa senão na sua vantagem imediata, ainda no 

desconfiado, cuja visão não é a de ura homem livre, o que se humilha, a 

espécie."cão" do homem, que sofre qualquer espécie de maltrato, o adulador, quem 

mendiga uma esmola, e todos os mentirosos (NIETZSCHE, 1886, p 196-197).  

 

 

É preciso ter ética nas pessoas e mais do que isto, é preciso ter ética na sociedade, no 

mundo, pois falar em ética significa falar na convivência humana, é impossível existir um 

mundo sem ela, pois seria viver em um lugar onde ninguém respeita ninguém, onde todos 

saíssem fazendo o que bem entendem, e se mesmo existindo a ética já acontece tantas coisas, 

imagina se não existisse ela no mundo onde vivemos assim ela faz com que a sociedade fique 

organizada harmonicamente, mas para isso também vai depender da cultura de cada lugar, 

pois tem alguns lugares que não se podem fazer certas coisas, sendo assim antiético.  

Mas a ética é indispensável nas relações humanas, principalmente no lugar de trabalho 

das pessoas, pois o profissional não importando a área que atue, deve ser o mais responsável 

possível mantendo o sigilo de seus pacientes, clientes, seja o qual for, mas acima de tudo que 



 

 

respeite as outras pessoas, sendo ético enquanto profissional e cidadão, pois assim se 

empenhando ele vai fazer o bem até mesmo para ele.  

Não basta existir somente a ética para regular a vida em convivência com os outros 

indivíduos, deve-se possuir também a moral, que somando são esses dois elementos juntos 

que formam a combinação perfeita para todos os seres humanos.  

Cada pessoa decide o que irá fazer como vai agir em algumas situações, mas quando 

se percebe que tem algo errado, ou se está em dúvida do que é certo ou não, é a própria ética e 

a moral que avisa alguma coisa, vindo lá do consciente, mas que entretanto deve se tentar 

interpretar para que ela lhes direcione para o caminho do bem, elas estão na nossa cabeça 

querendo que cada um de nós possa refletir sobre o que aconteceu, nos julgando, punindo, 

condenando.  

A ética e a moral lidam com a situação do interior humano em relação às funções dos 

atos praticados pelos próprios seres humanos, que muitas vezes acabam praticamente 

“explodindo por dentro” e trazem tudo àquilo para o exterior, descontando em qualquer 

pessoa que aparece na frente, sendo que isso não é culpa do indivíduo simplesmente, pois 

perde-se o controle da situação e por esse fato que ocorreu começa as brigas das pessoas, 

mesmo sem quere gera os conflitos e as consequências, e então já é tarde demais para voltar 

atrás, assim dependendo do caso ocorrido pode até mesmo entrar o direito que intervêm no 

sentido de impôs suas regras para controlar o convívio entre as pessoas sociedade.  

Mas para evitar esses conflitos as pessoas devem manter a paciência, quando 

estiverem a ponto de explodir é necessário ficar longe das outras pessoas, se mantendo isolada 

até esse ato de comportamento radical passar, passando somente a pensar e refletir, deixando 

à ética e a moral fazer o seu papel de conduzir o indivíduo para o bem, sem existir qualquer 

tipo de briga consegue mesmo e com os outros, estabelecendo o bem comum. 

A ética, a moral e o direito não se confundem, mas esse conflito entre as palavras não 

é de hoje, pois já existe há muitos anos atrás e mesmo tendo passado tanto tempo, hoje em dia 

ainda tem pessoas que possuem dúvidas perante o assunto.  

É de extrema importância saber diferenciar esses três ramos, pois eles são 

indispensáveis para vida em sociedade, pois essas palavras abrangem um grande 

conhecimento e mesmo elas sendo uma diferente da outra, onde elas se interligam de uma 

maneira a fazer o ser humano a parar e refletir sobre suas ações.   

Tanto a moral quanto o direito são caracterizados em regras que pretendem estabelecer 

certas maneiras de ajudar o ser humano, conduzindo ele sempre a escolher um caminho de 



 

 

preferência para o bem, se caso contrario terá de sofrer suas consequências, a moral e o direito 

estão mais ligados nas regras e nas ações humanas.     

Mas de tal modo até mesmo a moral e o direito se diferenciam, pois a moral estabelece 

regras para si mesmo, sendo assumidas pela própria pessoa, conduzindo-a para um caminho 

bom, garantindo o seu bem-viver. E o direito busca estabelecer a regra para todas as pessoas 

de uma sociedade, Município, Estado ou País, visando o bem comum entre todos.   

Por fim a ética que não estabelece regra nenhuma, mas é responsável por fazer o 

indivíduo refletir sobre seus determinados atos, ela seria um estudo específico do que é do 

bem ou do mal, correto ou incorreto, justo ou injusto.  

Sabendo a diferença dessas três palavras, vimos que são bem distintas, mas todas com 

mesma proposta do bem comum, sendo com regras ou sem regras no nosso consciente ou não, 

mas todas são importantes para nós seres humanos e são imprescindíveis para convivermos 

com as outras pessoas em sociedade, obedecendo a essas três palavras estamos fazendo até 

mesmo um bem para nós mesmos. 

 

Justiça como compromisso de um modo de ser ético  

 

  

Após conhecer mais sobre todos os ramos da ética e a partir dai analisar o 

comportamento das pessoas em decorrência a alguns acontecimentos do dia-a-dia, em que 

perde-se totalmente o controle do próprio indivíduo, ocorrendo geralmente no ambiente de 

trabalho onde as pessoas se estressam muito e acabam assim descontando nos outros.  

Contudo é muito comum encontrar esses tipos de casos na justiça, situações onde os 

indivíduos se comportam como antiéticos desrespeitando ao próximo, onde a única solução 

para esses problemas é a busca de ajuda, o direito com suas normativas é capaz de agir para 

que ocorra a conciliação entre as partes, criando assim a harmonia na sociedade, mas quando 

nem o direito consegue resolver esses problemas cabe à justiça a tomar alguma providência 

necessária, onde talvez o próprio indivíduo tenha de refletir sozinho e encontrar uma maneira 

mais adequada de se comportar perante esses problemas.  

A justiça busca o lado mais justo sendo correta em suas decisões, ela descreve a 

situação que aconteceu e analisa as duas partes envolvidas, até conseguir provas suficientes 

para poder julgar e punir alguma pessoa.  

A justiça está ao favor do indivíduo e, com ela se está seguro para viver em sociedade, 

devemos confiar na justiça, pois ela é na maioria das vezes realmente justa com quem merece, 

é difícil pensar em um mundo sem a organização que ela nos traz.  



 

 

[...] a justiça como uma régua dura, em alguns causos, ela pode se encaixar, porém já 

em outros, não pode, então nesses outros casos, fica a cargo da equidade aparecer, 

como uma “régua de chumbo” e se encaixa nos mais variados casos [...] 

(ARISTÓTELES, 1996, p. 193).   

 

Existem determinadas atitudes em certos lugares onde as pessoas não obedecem à 

ética, sendo assim ações que agridem o valor do ser humano, onde deveria haver em todos os 

locais, seja em locais de habitualidade no meio de trabalho, sociedade de uma forma geral, 

como dentro de casa ou com os amigos, mas principalmente no campo jurídico, onde há um 

envolvimento de pessoas com cargos e remunerações elevadíssimas, que geram alguma certa 

concorrência ou briga de oposições para se ter o poder de determinadas colocações.  

Quando se fala em dinheiro, status, algumas pessoas esquecem o significado da 

palavra ética, e logo partem para a corrupção, lavagem de dinheiro, prostituição, onde acabam 

vendendo seu corpo e, principalmente da sua dignidade.  

Em diversos noticiários pode ser observado que os envolvimentos de pessoas, sejam 

públicas, ou não, mas que geraram certos “bafafás” citamos um caso que chamou a atenção de 

todos, e que virou notícia pelo mundo, foi o acontecimento, até então denominado “Furacão 

da CPI”, onde teria sido divulgado um vídeo íntimo, de uma assessora de um senador, o qual 

virou motivo de especulações, pelo fato, de ter ficada reconhecida, e vir então a participar de 

um Reality Show, transmitido pela Rede Record de Televisão, no ano de 2013. 

Através dessa breve iniciação, pode-se notar o quão importante e necessária é a ética, 

onde algumas observações e fragmentações de alguns filósofos como base de linguagens e 

ensinamentos jurídicos abordam por exemplo: para Aristóteles, a palavra ética seria a busca 

da razão, de uma felicidade mútua, pensava que as pessoas precisavam ir atrás do que lhe 

fizessem bem, deixando de lado o que os lhe não acrescentassem em nada, ou seja, as pessoas 

que fossem atrás da felicidade por vontade própria, seriam somente mais uma de muitas 

escolhas da vida, onde seguiria o caminho do bem ou do mau, do justo ou do injusto. 

No caráter jurídico, Aristóteles define a busca do que é justo, ou seja, o homem é 

definido homem, quando sabe ser justo, e de caráter no caso, é uma igualdade até então não 

definida, quem tem a justiça para si, pode usar para com os outros, assim se protegendo com 

os futuros atos praticados por outros seres humanos. Quem está do lado da justiça, está do 

lado da verdade que em várias citações, deixou claro seu interesse pelo caráter humano. 

Para Platão, a ética seria uma ordem justa, conduzir o ser humano a fazer o bem, sem 

olhar a quem quis mostrar-lhe, que a ética deve ser ensinada e educada desde muito cedo, pois 

é através de ensinamentos que se aprende a se ter ética, onde a pessoa não nasce com ela, mas 



 

 

adquire ao longo de suas dolorosas e sofridas experiências, mantendo então apenas os fortes, 

por isso frisa que é necessário essa instrução desde muito cedo. 

Neste caso a justiça entra para harmonizar a vida em sociedade, designando o justo 

para aquela pessoa que quer seguir a risca as normas e as leis de um estado como um todo, 

sempre colocando ambas as partes e dando a sentença final, e colocando em conformidade, 

para se ter um entendimento e um consenso de ideias e concepções para que um simples 

problema não se torne em coisas mais sérias, ou até mesmo que falte a ética no espaço 

jurídico. 

Sócrates o qual dizia que a ética seria como um conhecimento exclusivo que serviria 

para preparar um homem para conhecê-lo em determinadas situações propostas assim pela 

decorrência da vida. É preciso conhecer a si mesmo para depois conhecer ao outro e, assim 

encontrar a felicidade, zelando e respeitando pelo cumprimento de leis, ordenadas pela justiça, 

as quais não fossem obedecidas, a sociedade viveria em desordem total. 

Nesse sentido, Nietzsche (1886, p. 710) afima que, “viver é querer ser diferente da 

natureza, formar juízos de valor, preferir, ser injusto, limitado, querer ser diferente”.    

A ética é difícil e provavelmente sempre será. Ela pode derivar parcialmente da 

natureza humana mesmo que boa parte dela seja uma mera ficção útil. “Em geral tem havido 

uma tentativa de fazer da ética objetiva e universal, quando há evidências claras de que existe 

uma enorme gama de crenças diferentes sobre como devemos nos importar em relação uns 

aos outros” (ROBINSON; GARRATT, 2013, p.170). 

É através de informações, que podemos destacar a importância de ter e avaliar a ética, 

pois já como dizia nosso mestre Eça de Queiroz, Ética: valores que definem o que "quero" e 

"posso". Devo porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem 

tudo que eu devo eu quero, e assim por diante. 

A partir dessas breves visões, pode-se identificar que a justiça seria para dar a cada ser 

o que é seu por direito, e a ética é um acréscimo do comportamento humano que segue as 

normas e os preceitos da vida, unindo a ética na justiça, consistirá em garantir seus direitos 

seja no seu ambiente de trabalho, no lar, em uma nação, sendo tratado de formato formal, sem 

qualquer distinção, ou qualquer outro tipo de juízo, ficando estabelecidos por leis onde 

ampara nossos direitos.   

 

 

 

 



 

 

Considerações finais 

 

Tendo em vista o assunto abordado denominado Comportamento Humano, 

interligando indispensavelmente, direito, ética e justiça, constata-se o quão importante foi ter 

pesquisado e termos se aprofundado através de diversas literaturas, as quais enriqueceram sem 

sombra de dúvida a elaboração do mesmo, havendo sempre naturalidade, quanto na 

linguagem como nas especificações, direcionando para o entendimento imediato do leitor.  

Através desse modo destacado que foi discutido até o fim, nunca perdendo a essência 

e a civilidade, pois se trata de um assunto que visa no entendimento do ser humano, de suas 

razões e emoções, no meio de uma sociedade rude e sem preceitos. 

Desse modo, cumpre-se a meta estabelecida, sempre dando prioridade para a vida 

humana e respeitando suas vivências, sabendo que por trás de toda uma vida existe sim a 

humanidade cuja finalidade e propósito estão traçando seus sonhos e objetivos, ficando clara a 

importância do ser ético.    
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