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RESUMO 

Com o desenvolvimento do ensino jurídico no Brasil, nota-se que as faculdades de Direito têm papel 

fundamental na formação dos futuros profissionais. O problema é que, por maior que seja a falta de 

conhecimento das regras mínimas de comportamento, deve-se ter ao menos uma noção de como se 

proceder. Isto se inicia, em boa parte, no próprio nível acadêmico. Um aluno brilhante poderá ter uma 

péssima conduta ética, se não houver uma preocupação com sua formação dentro do curso de 

Direito. Nesse sentido, a formação do estudante deve ser não apenas técnica, mas também, geral e 

humanística, o que envolve a ética. Destaca-se ainda, que a ética, não se resume aos “Códigos de 

Disciplinas” ou aos “Estatutos Profissionais”, pois o Direito não se resume à lei. 
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ABSTRACT 

With the development of legal education in Brazil, it’s noted that the Law schools have a vital role in 

training future professionals. The problem is that, however great may be the lack of knowledge of 

basic rules of behavior, one must have at least an idea of how to proced. This begins, in part, on the 

academic level. A brilliant student may have a bad ethical conduct, if there is a concern about their 

training in the law school. In this sense, training the student should be not only technical but also 

general and humanistic, involving ethics. Note also, that ethics, not just the “Code of Conduct” or the 

“Professional Association”, because the Law is not just the law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo deste artigo é desenvolver uma reflexão da importância da 

formação ética do bacharel em Direito no Brasil. Infelizmente não é a toa que o 

advogado goza de má fama em relação à sua honestidade, pois muitos são os que 

desprestigiam sua profissão com atitudes antiéticas. 

O trabalho está dividido em duas partes, onde analisar-se-á o conceito de 

ético e depois far-se-á uma análise da ética nos cursos jurídicos. Para tanto utilizar-

se a pesquisa documental com a análise de doutrina e artigos científicos sobre o 

assunto. 

Nesta reflexão, para maior clareza, primeiramente, faz-se necessário abordar 

dois pontos: significado da ética e sua amplitude e a formação acadêmica do 

bacharel em Direito.  

Com isso, poder-se-á concluir que a Ética profissional no Direito propriamente 

dita, inicia-se na Universidade, com a disciplina “Ética Jurídica”, através  de análise 

de estudos técnicos, teóricos, positivos, filosóficos e, com as regras gerais do “dever 

ser”, o tratamento ético, em cada matéria, dentro da sala de aula. 

 

2. A FORMAÇÃO ÉTICA NOS CURSOS JURÍDICOS 

 

2.1 CONCEITO DE ÉTICA 

 

Há quem diga que ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, 

mas de difícil definição. Portanto, antes de iniciar o tema central deste trabalho, 

necessário se faz conceituá-la. 

A palavra ética é derivada do grego ethikos, sendo conceituada como a 

ciência da moral. Mas na terminologia da técnica profissional, é o “vocábulo usado 

para indicar a soma de deveres, que estabelece a norma de conduta do profissional 

no desempenho de suas atividades e em suas relações as demais pessoas com 

quem possa ter trato” (SILVA, 2002, p. 328). 
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Ética também diz respeito ao trabalho reflexivo dos filósofos que procuram 

fundamentar as ações morais. Equivale a filosofia moral. Por via de conseqüência, a 

ética é a ciência que tem por objeto a moral e essa a qualidade da conduta ética. 

Esta reflexão sobre a conduta humana é que caracteriza a Ética. 

Para dar continuidade no tema, faz se mister diferenciar ética e moral, pois 

são diversas as correntes que contemplam o referido tema e, apesar de terem 

ambas um fim semelhante, alguns doutrinadores consideram que existe diferença 

entre o que é moral e o que é ética.  

Segundo Francisco Tarcísio Leite (2002, p. 50), a relação entre ética e moral 

não possui diferenças para a Filosofia, pois ambas estão voltadas para o 

desenvolvimento cognitivo intelectual, emocional e social da pessoa humana, 

visando à sua auto-realização. “O direito, que primitivamente nasceu dos deveres do 

homem perante Deus, restringia-se a um ‘código de obediência divina‘, misturando-

se à legislação laica, e confundindo-se uma com a outra”.  

Sendo assim, as normas morais e éticas formaram-se através da cultura e do 

comportamento do homem perante a religião e a sociedade.  

Diante da afirmação de Leite (2002, p. 55) sobre moral e ética, “[...] a relação 

é bem estreita, pois ambas se completam e voltam-se para o estudo do 

comportamento da pessoa humana, diante da avaliação do que é bem ou mal, bom 

ou mau”. Portanto, a ética e a moral são princípios que orientam as regras de 

comportamento humano, para que os cidadãos convivam em harmonia dentro da 

sociedade. 

Para Nalini, (2004, p. 36-37): 

 

 

“[...] Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. 
O objeto da ética é a moral. A moral é um dos aspectos do comportamento 
humano. A distinção entre ambas seria que a ética é mais teórica do que a 
moral. Pretende-se mais direcionada a uma reflexão sobre os fundamentos 
do que a moral. O que designaria a ética seria não apenas uma moral, 
conjunto de regras próprias de uma cultura, mas uma verdadeira 
“metamoral”, uma doutrina situada além da moral. Daí a primazia da ética 
sobre a moral: a ética é desconstrutora e fundadora, enunciadora de 
princípios ou de fundamentos últimos”. 
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Especificamente sobre o exercício da profissão, também se pode afirmar que 

os princípios éticos e morais são, na verdade, a base da construção de um 

profissional justo, distinguindo-se por sua conduta. 

A reflexão ética sobre casos concretos requer não apenas observar que ele 

fere a moral, mas refletir por que os consideramos bons ou maus, e mais, se nossa 

análise é a mais justa, ou se ela é somente conseqüência do senso comum. 

A ética vai além da moral, pois ela é o posicionamento crítico sobre o que é 

considerado moral. A ética é o juízo moral, a ciência do comportamento moral do 

homem em sociedade, e somente pode tê-lo aquele que se posiciona diante do 

mundo, não como simples expectador, mas como juiz de seus atos, e das condutas 

alheias, não somente para julgar, mas para analisar e perceber o que é correto 

fazer. 

No dizer de Nalini, (2004, p. 85): 

 

 

“[...] Importante ressaltar que o direito tem um substrato ético fundamental: é 
baseado no respeito entre as pessoas e na idéia de limitar atividade própria 
para tornar possível o exercício da atividade alheia. Este soberano 
imperativo ético é pressuposto da ordem jurídica e constitui, a um tempo, 
limite e freio da reciprocidade jurídica”. 

 

 

A relação entre Ética, Moral e Direito é muito próxima. O direito deve ser 

eminentemente ético, mas para que as leis tenham conteúdo ético, é necessário que 

elas visem o bem comum, e não exclusivamente os interesses de um determinado 

grupo ou pessoa. 

Em algumas profissões, entretanto, o Estado, reconhecendo sua relevância, 

editou normas, até mesmo pela via legislativa, com finalidade de definir padrões de 

conduta.  

Depois de breves considerações a respeito da conceituação de ética, passar-

se-á analisar a importância de seu estudo como disciplina nos cursos jurídicos. 

 

2.2 A ÉTICA NOS CURSOS JURÍDICOS 
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 O mundo da ética não tem recebido o seu devido valor, enquanto disciplina 

da formação acadêmica nos cursos de direito, pois, não raro é ministrado como 

matéria que aponta somente os deveres da conduta do futuro profissional. 

De acordo com Nalini, (2004, p. 233-234): 

 

 

“[...] Todos os males brasileiros residem na educação. Miséria, exclusão, 
corrupção, maltrato da coisa pública, destruição da natureza, violência, 
nada existe de ruim que não possa ser atribuível à falência do próprio 
projeto educativo de uma sociedade heterogênea”. 

 

 

É importante destacar que a falência do projeto educacional brasileiro é, sem 

dúvida, o mais significativo indicador da falência ética, uma vez que a corrupção e as 

mazelas decorrentes desta passam a ser assimiladas como naturais no âmbito 

familiar. Frases emblemáticas vinculadas a personalidades políticas do país 

tornaram-se senso comum e passaram a reproduzir o ideal de vida pública, como 

“rouba, mas faz”, para identificar o político criador de obras, ou “relaxa, e goza” para 

ilustrar a apatia política frente aos reais problemas de segurança pública. Não se 

quer aqui afirmar que a má qualidade na educação seja a causadora da miséria ou 

da corrupção. 

O que se observa, é que aqueles que vivem desprovidos economicamente, 

são, também, aqueles que menos oportunidades possuem, em termos educacionais. 

Conforme escreve Terezinha Rios (1995, p. 65):  

 

 

“[...] É necessário haver escola para todos. Entretanto, a maioria da 
população não tem escola. É necessário haver ensino de boa qualidade; no 
entanto, as crianças saem da escola sem dominar o saber necessário para 
o exercício da cidadania. Sem comer o indivíduo não pode ter vida. Sem 
escola, sua vida é ‘apenas‘ mais pobre”. 

 

 

Educar com qualidade implica em interiorizar valores socialmente bons e 

úteis, baseados no respeito ao outro. Precisamos agir preocupados com a ética no 

nosso dia a dia, até mesmo nas relações de produção e consumo, em que a 

competitividade é um dos valores básicos do capitalismo, os valores éticos assumem 
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papel essencial nas relações de produção e troca. Lembremos aqui o princípio da 

boa-fé que rege as relações contratuais nos termos do Código Civil de 2002. 

É essencial que essa educação seja de qualidade, qualquer que seja a 

profissão ou a especialidade. O que pensar de um médico, um engenheiro, um 

arquiteto ou um advogado que passaram pela graduação preocupados tão somente 

em adquirir conhecimentos técnicos, descuidando-se de valores sociais e éticos? A 

esse respeito pode-se registrar a advertência de Nalini (2004, p. 73): 

 

 

“[...] Em todo o planeta, a experiência contemporânea constatou que os 
estudos universitários – sobretudo os do direito – não se mostram 
adequados às exigências que o mundo moderno põe à profissão jurídica. 
Eles não padecem de falta de extensão ou profundidade. Contaminaram-se, 
substancialmente, de negligência ética. É o banco acadêmico a instância 
própria à transmissão dessa cultura comportamental cuja carência põe em 
risco a dignidade, senão a própria subsistência da profissão”. 

 

 

Percebe-se, nesta linha de pensamento, que a formação ética deve constituir 

um espaço privilegiado na formação do bacharel em direito. Pois, se para a 

população em geral, a educação ética é necessária, para os profissionais do direito 

ela é obrigatória, devendo o próprio ambiente de formação ser um exemplo ético. 

Esse é o papel da universidade. 

É necessário rever a forma e o conteúdo dos cursos e do ensino jurídico. 

Assim escreve Nalini (2004, p. 237): 

 

 

“[...] A educação ética é a alternativa mais eficaz de tornar cada indivíduo 
um zeloso controlador da vida democrática. O melhor termômetro dos 
índices democráticos é a vigilância ativa por parte de uma cidadania 
consciente. O desenvolvimento verdadeiramente humano precisa abranger 
o crescimento em plenitude e o conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e da consciência de pertença à espécie humana, 
a mais nobre dentre as criadas”. 

 

 

Essa educação ética é realizada com a ajuda dos professores. Na graduação, 

pode estar em disciplina específica ou distribuído nos conteúdos práticos. O que 

importa é que seja explícita a formação ética.  

Para que a educação ética seja realizada e o desenvolvimento humano 

concretizado, os professores necessitam ter uma maior preocupação ética com o 
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ensino, e que não sejam meros transmissores de informações, e sim colaboradores 

no processo de ensino/aprendizagem. É a necessidade de viver a prática docente no 

seu verdadeiro sentido e com as conseqüências disto resultante. Mas do que 

professor é preciso ser educador.  

Nesse sentido, para Rubens Alves, há uma significativa diferença entre ser 

professor e educador. Professor é como eucaliptos, que crescem viçosos, idênticos, 

incapazes de serem identificados, enquanto educador é como jequitibá, árvores 

centenárias, únicas, sob e sobre as quais nascem históricas e vivem pássaros. São 

referências (ALVES, 1980, p. 13). 

Nas palavras de Nalini (2004, p. 227): 

 

 

Do autêntico mestre se aguarda transmita lições e prática do respeito, da 
mora, da amizade, da tolerância e da compreensão. [...] não basta conhecer 
a ética. [...] é preciso acreditar na ética e viver eticamente.  

 

 

É papel do mestre? Sim. Este deve educar, orientar, ensinar, passar o que 

sabe, mas também, não focar só na lei, mas sim no mais amplo conceito de Direito, 

a Justiça, a vivência forense. 

Acontece que o ensino Jurídico no Brasil tem recebido sérias críticas, 

especialmente, na década de 2000, após a proliferação dos novos cursos de direito, 

autorizados pelo Ministério da Educação. Essa explosão iniciou-se a partir da 

década de setenta, quando o Governo Federal começou a cobrar do MEC uma 

solução para o baixo índice educacional do Brasil, aos olhos internacionais 

(OLIVEIRA, 2009). 

Os milhares de novos cursos surgiram em descompasso com o ensino 

ofertado, pois o regime militar conseguiu a proeza de “calar” muitos dos professores 

catedráticos que eram tidos como da esquerda e formadores de opinião e, desde 

então, os novos professores recrutados apresentam, cada vez mais, uma 

qualificação simplória e poucos são os que exercem a atividade com dedicação 

exclusiva. 

A desmotivação do corpo docente, na última década, foi evidente: os baixos 

salários foram motivos de greves e isso refletiu no comportamento dos acadêmicos 

que, sem motivação, preocupavam-se apenas com a obtenção de um diploma, o 
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mais rápido que pudesse. O comprometimento do graduando na busca do 

conhecimento da profissão passou a ser coisa secundária, e este se contenta com a 

formação acadêmica básica ou mínima que lhe é imposta e não busca uma 

formação intelectual complementar. 

Esse enfraquecimento do conhecimento pelos egressos das Universidades, 

especialmente do curso de Direito, nos últimos tempos, tem deixado a deseja e isso 

pode dar ensejo a graves problemas. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

A educação jurídica brasileira não tem proporcionado aos bacharéis em 

direito uma sólida e profunda formação humanística. Isto tem trazido diversas 

conseqüências negativas para esses profissionais. É imprescindível educar para a 

ética na atuação jurídica, e para isso, é necessário o compromisso de todos, da 

instituição, dos professores, dos alunos e daqueles que no dia a dia realizam a 

Justiça. 

Nosso Estado é Democrático e de Direito. Se for corrompido, democracia vira 

demagogia, e o direito perde sua razão de existir, desde o âmbito acadêmico. 

Para o profissional do direito, a formação ética deve permear todo o processo 

educativo e acompanhar a sua prática profissional, portanto, inicia-se na faculdade e 

perdura no tempo, na atuação profissional como advogado, juiz, promotor, 

procurador, defensor. O tratamento que um aluno dispensa em sala de aula, ele irá 

transportá-lo para sua vida profissional. 

Portanto, o ensino jurídico, deve voltar-se para a formação integral do futuro 

bacharel, bem como estimular o educando na busca incessante de informações 

através da pesquisa e do aprendizado que não seja a mera decoreba. O acadêmico 

precisa estar consciente da importância que é sua atuação junto à sociedade. 

Uma das características que a sociedade espera dos profissionais da área 

jurídica é a indispensável consciência da conduta ética combinada com a 

responsabilidade social e profissional. 

A ética faz parte do Direito, ora integrante do conceito de Justiça, ora 

integrante das garantias. Logo, é lógica sua importância nas Universidades, pois 
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ainda temos grandes advogados, grandes agentes do direito em geral, grandes 

mestres e graduandos promissores, e estes são a grande esperança para dias 

melhores, e cada um fazendo a sua parte, cada dia pode-se melhorar não apenas 

nosso Poder Judiciário, mas nossa Sociedade e até mesmo a imagem da Advocacia 

em geral. 
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