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Distinção entre Ética e Moral 

 

Incursão etimológica na génese dos termos “ética” e “moral” 
 
O termo “ética” provém de uma raíz indo-europeia (swedh). 
 
Segundo a épica homérica, diz respeito ao “local de permanência” que é onde há partilha de espaço vital 
entre animais e humanos. Neste espaço, o humano assume a função de guarda e cuidado dos animais 
reunidos no abrigo/local de alimentação. 
 
Resumindo: 
 
Esquema 1 – Criação dos termos ética e moral de acordo com o tempo 
 

 
 

 
 

Esquema 2 – O que é Swedh? 
swedh 
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Em contexto romano (muito mais tarde) 

moral 

êthos 

Raíz indo-europeia (prévio ao grego) 

swedh 

Cuidados 
do espaço 

Função de 
guarda 

Espaço 
Domiciliário 



O sentido originário da palavra remete para o “si” 

1. Reflexo [“a si”] 

2. Relacional [“entre si”] 

3. Determinativo [“de si”] 

4. Possessivo [“para si”] (sentido que gera mais desacordo entre os especialistas) 

 

O que é que o termo “ética” evoca na raiz etimológica? 

 Polaridade “eu-tu” 

 Reciprocidade entre “si mesmos” iguais e “si próprios” diferentes. 

 Horizonte domiciliário = espaço vital simbiose (diferente de parasitismo) 

 

A metamorfose semântica do termo êthos 

Esquema 1 – Segundo Aristóteles 

 

         Ideia de abrigo e refúgio 

         (Dimensão de edifício) 

    

 

Criação de éthos       O Homem é o domicílio 

(Padrão comportamental)                         (Carácter) 

(Repetição sucessiva de actos bons) 

 

 

     

 

ÉTICA 

 

Esquema 2 – As adaptações de Cícero dos textos éticos de Aristóteles às exigências da tradição 

jurídica romana 
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Após longo processo cultural de reconfiguração semântica,  
   Hoje em dia o termo “moral” designa: 

 

 Padrões comportamentais induzidos por habitação 

 Instâncias prescritivas formuladas ou formalizadas em: 

1. Mandamentos religiosos 

2. Preceitos sociais 

3. Normas jurídico-morais 

 

Texto resumo: 

«Etimologicamente, o termo “ética” provém do grego êthos, que significa “modo de ser” ou “carácter”. (…) O 
termo pode designar quer uma maneira de ser considerada “natural”, aquilo a que se chama em português o 
“feitio”, quer o resultado de uma formação da personalidade que se faz ao longo da vida, muito 
particularmente nas primeiras fases da vida (infância e juventude). Neste sentido o êthos é um carácter 
adquirido, não natural. E como o carácter a adquirir já é, de certo modo, objeto de escolhas humanas e 
deverá ser um “bom” carácter, este sentido do termo já é “ético”. Para Aristóteles, esta aquisição tem lugar 
(...) no processo educativo através da aquisição de hábitos, que, por seu turno, se ganham pela execução 
reiterada de atos correspondentes. (…) Paralelamente ao termo êthos, carácter, o grego antigo tem ainda 
um outro, foneticamente quase idêntico, éthos, que significa “hábito” ou “costume” e só se distingue do 
primeiro pela vogal inicial. Êthos (carácter) escreve-se com a vogal inicial longa eta (q); éthos (hábito, 
costume) escreve-se com a vogal inicial épsilon (e) que é curta. Se a ética, hoje, se chama ética, isso deve-
se à importância central destes dois conceitos na ética de Aristóteles. Para a etimologia do termo ética, 
contudo, o primeiro é, manifestamente, o mais importante. O étimo de “ética” é êthos e não éthos.» 
 

SANTOS, José Manuel, Ética, pp.10-11 
 
 
 

Ética aristotélica e moral kantiana 

Na tradição cultural ocidental houve o esquecimento da diferença originária entre êthos e éthos, sendo 

compensado pela bipolarização de dois paradigmas: 

 Filosofia da ação em Aristóteles 

 

[Obra fundamental foi “Ética a Nicómaco”] 

1. Inclinação fundamental para o bem 

2. Conceção teleológica das coisas 

3. Aquisição de bons hábitos a partir da formação de um bom carácter 

4. Vida feliz de acordo com a razão -> Bem comum 

 

 Racionalidade prática em Kant 

[Obra fundamental foi “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”] 

1. Vocação necessária para a autonomia 

2. Fundamentação deontológica dos costumes 

3. Obrigações realizadas segundo imperativos categóricos 

4. Agir racionalmente por puro dever -> conformidade prática entre vontade e liberdade 

Qual é o desafio actual? 

 Simbiose entre a ética aristotélica (eudemónica = felicidade) e a moral kantiana (deontológica = 

dever). É necessário reconvocar a esquecida diferença originária entre êthos e éthos, modelo de 

acção que compatibiliza: 

o Carácter/hábito 

o Virtude/dever 

o Felicidade/Obrigação 


