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Resumo: O trabalho intitulado Ética e Direito: um ensaio sobre a concretização da 
dignidade da pessoa humana no Brasil, partindo de conceitos básicos do que seja o direito e 
a ética, pretende demonstrar que ambos possuem na dignidade da pessoa humana um 
elemento de conexão e que a concretização desta é a única forma de tornar a nossa 
legislação, sobretudo a própria Constituição, efetiva e legítima. 
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Abstract: The paper entitled Ethics and Law: an essay on the realization of human dignity in 
Brazil, from the basics of what the law and ethics, seeks to show that both have the dignity of 
the human person and a connecting factor that the achievement of this is the only way to 
make our legislation , especially the Constitution , effective and legitimate . 
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1. INTRODUÇÃO 

Tem-se complexidade em estabelecer conexões existentes entre o Direito e a Ética. O 

presente ensaio pretende apontar e fundamentar a dignidade da pessoa humana como o 

elemento de intersecção entre os dois, tomando como base argumentativa um artigo de Lya 

Luft e como referência teórica os estudos de Miguel Reale e de alguns pensadores clássicos 

gregos. 

2. CONEXÕES ENTRE O DIREITO E A ÉTICA 

Uma vez a ética referida, não se pode olvidar que ela emoldura-se no aparato histórico-

cultural da sociedade que regula e inspira um sentimento de justiça social entre os seus 

membros. Por isso, positivada ou não, possui o respaldo desses indivíduos e legitimidade 

para ordenar as relações sociais. Já o Direito, definido como um “sistema de normas ou 



 

2 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

regras jurídicas que traça aos homens determinadas formas de comportamento, conferindo-

lhes possibilidades de agir” (REALE, 2002, p. 62), geralmente é positivado, possuindo 

legalidade, mas nem sempre é legítimo. Com isso conclui-se que enquanto na ética é a 

própria sociedade quem estabelece os valores e regras, de forma espontânea, no Direito, o 

Estado é quem o faz. 

2.1. Da Figura do Estado 

O Estado nada mais é, do que uma abstração constituída das vontades singulares, que lhe 

concederam soberania, ao lhe entregar sua liberdade em troca do bem maior “vida”.  

E sendo o Direito e, o próprio Estado, uma criação humana, o primeiro criado para regular a 

vida em sociedade e o segundo, para garantir a existência daquela, não poderiam, na 

consecução de seus objetivos, desprezar os valores éticos. Mas não é isso o que ocorre, 

sendo notório o fato de que no Direito existem normas morais, amorais e imorais, mas nem 

tudo que é moral consta nele, por conseguinte, “(...) nem tudo que é moral é jurídico” 

(REALE, 2002: 42).  

3. CASO “OS FILHOS DO LIXO” E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

No artigo “Os filhos do lixo” (LUFT, Revista Veja, 2010, edição 2160, p. 26) Lya Luft, 

demonstra a realidade de famílias que vivem no e do lixo, inclusive comendo dele, embora a 

sociedade acredite que não é responsável por essa situação: 

Gravei a tristeza, a resignação, a imagem das crianças minúsculas e 
seminuas, contentes comendo lixo. Sentadas sobre o lixo. Uma cuidando do 
irmãozinho menor, que escalava a montanha de lixo. Criadas, como suas 
mães, acreditando que Deus queria isso. [...] Mas quem somos, afinal? Que 
país somos, que gente nos tornamos, se vemos tudo isso e continuamos 
comendo, bebendo, trabalhando e estudando como se nem fosse conosco? 
Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não comendo lixo concreto, mas 
engolindo esse lixo moral e fingindo que está tudo bem. 

Todavia, na Constituição Federal, artigo 1º, III, consta como um princípio fundamental “a 

dignidade da pessoa humana”, a qual serve também de fundamento para os direitos sociais 

do artigo 6º, dentre os quais se encontra o direito à alimentação. 

Outrossim, esses direitos não são respeitados e as pessoas atribuem a culpa disso aos 

outros, principalmente ao Estado. Mas em sendo o Estado a própria sociedade, que 

pertencente a um país que adota o sistema representativo de governo e, com isso outorga 

ao titular de um mandato o direito de agir em seu nome, não há como fugir da 

responsabilidade. 
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Aristóteles ensina que as excelências éticas não nascem conosco, mas são conquistadas a 

partir de um processo de habituação “porque, ao praticar, adquirimos o que procuramos 

aprender. Na verdade, fazer é aprender” (ARISTÓTELES, 2009, p. 41).  

A partir da premissa de que a dignidade da pessoa humana é desconsiderada 

constantemente, ao ponto de se pensar que essa banalização é “normal”, tem-se que tanto 

a legislação, quanto a Constituição brasileiras, não podem ser consideradas efetivas, visto 

que são escassos os instrumentos para tanto. 

Nem todo o conteúdo mencionado nas leis está consolidado na realidade, já que “(...) uma 

norma jurídica enuncia um dever ser porque nenhuma regra descreve algo que é, mesmo 

quando, para facilidade de expressão, empregamos o verbo ser” (REALE, 2002: 95). Assim, 

podemos empregar a herança de Aristóteles e praticar aquilo que consideramos 

fundamental para, além de conquistarmos as excelências e a eudaimonia aristototélica, 

conquistarmos também os “sonhos” presentes no Art. 3º da CF que farão do Brasil um país 

digno. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após essa análise, percebe-se a essencialidade retórica entre Direito e Ética que aqui foi 

discretamente abordada. O primeiro será ineficaz como instrumento de indivíduos que não 

baseiam suas ações na ética construída por seu contexto. Esta, por sua vez, instiga a 

vontade de transformar a realidade baseada em normas que estabelecem deveres, mas 

também direitos resguardados pelo Estado que nada é se não a singularidade de cada 

indivíduo. E como elemento de conexão entre ambos, só pode ser encontrada a dignidade, 

sem a defesa da qual nenhum cidadão deixará de ser um agente passivo, que simplesmente 

assiste inerte a criação dos “filhos do lixo”. 

 

REFERÊNCIAS 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4ª edição. São Paulo: Ed Martins Fontes, 

2003.  

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução do grego de António de Castro Caeiro. 1ª 

edição. São Paulo: Ed. Atlas S.A, 2009. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 13ª edição. São Paulo: Ed. Ática, 2006. 

Constituição da República Federativa do Brasil. 45ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. 

LUFT, Lya. Os Filhos do Lixo. Veja, São Paulo. n. 2160, p. 26. 14. Abr. 2010. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ª edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002. 

http://veja.abril.com.br/140410/sumario.shtml

