
217 “O moral ou a moral”  
 

 
  

A pergunta da vez  
  
Quando usar o artigo a ou o com a palavra moral? 

 

Uma gota de gramática  
 

Um dos problemas de concordância bem comum é com o substantivo moral. Podendo ser empregado tanto 
em gênero feminino quanto masculino, há certa dúvida sobre quando empregar um ou outro, considerando o 
fato de que o significado muda conforme o emprego feito. 
 
Sendo assim, quando moral se refere a algumas normas de éticas sociais, faz-se uso do artigo feminino 
junto ao substantivo. Isso porque aquilo a que se refere está em gênero feminino (regras, normas, condutas). 
No caso de moral significando o estado de espírito de alguém, usa-se o artigo masculino. No caso de 
moral como um adjetivo, esta se torna genérica, ou seja, pode receber o emprego de ambos os artigos. 
Vejamos exemplos: 
 
 - A ação das pessoas deve estar de acordo com a moral social (de acordo com a ética). 
 
 - Ele estava com o moral baixo desde que terminou o namoro (ânimo, estado de espírito). 
 
 - A moral da história é que não se deve subestimar as pessoas (uma lição moralizante que a história 
deseja passar, relacionada a uma regra social). 
 
 - Depois de ser promovida, o moral dela aumentou (ânimo, estado de espírito). 
 
No caso de moral como adjetivo, observe que sempre estará acompanhado de um substantivo que 
modificará e de acordo com o qual a concordância se dará (se é feminino ou masculino): 
 
 - Eles têm o dever moral de não roubar (moral é um adjetivo que modifica o substantivo “dever”). 
 
 - Considerando que os fatos narrados não passam de um aborrecimento vivenciado pela apelada, não 
se configura o dano moral (moral é um adjetivo que modifica o substantivo “dano”). 

 
 - Com base na conduta moral, Pedro decidiu que não mentiria para seu chefe (moral é um adjetivo 
que modifica o substantivo “conduta”). 
 
 

Questão bem prática para você  

Complete as frases com os termos dispostos entre parêntesis de modo que o emprego da palavra 
moral esteja correto em relação ao sentido da sentença. 



 
a) Aguente firme, mas não se deixe levar        escassez moral de outros (pelo/pela). 
b) Ofereci-lhe apoio,                          moral (visto/vista - seu/sua). 
c) Para meus pais,     moral devia sempre ser mantida em conflitos (o/a). 
d)         moral impedia que cultivasse amizades devido à sua dificuldade de socialização (seu/sua). 
e) Em sua casa,       moral parecia                   , pois estavam prestes a mudar de vida (o/a - 

promissor/promissora). 
 

RESPOSTAS  
a) pela  
b) visto - seu  
c) a  
d) Seu  
e) o - promissor. 


