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A política permeia a vida em sociedade de diversas maneiras, porém, em países como o Brasil, 
onde a participação da população na tomada de decisões públicas ainda é baixa, o fenômeno 
ganha maior destaque apenas em algumas ocasiões, ou seja, quando da proximidade das 
eleições. 

Nesse breve momento, que se encerra com a confirmação do voto nas urnas, se conclui o ciclo 
de debates que envolveram as campanhas políticas que antecederam o pleito. 

Não raras vezes, nessas circunstâncias, é comum ouvirmos que determinado político é 
desonesto, sendo que os discursos são sempre permeados por referências à ética, ou melhor, 
a ausência de ética na atividade política. 

Sobre a relação entre a ética e a política muito se discute a respeito da forma como interagem, 
uma vez que no âmbito da ética (moral) estaria o julgamento do bom e do ruim, enquanto na 
política, o que balizaria o jogo seria apenas o poder e as relações daí decorrentes.  

Sob esse aspecto, Bobbio, em sua obra Elogio da Serenidade e outros escritos morais (2002, 
Editora Unesp), nos ajuda a compreender as diferentes visões existentes à respeito da 
interação entre a política e a ética. 

Para tanto, o autor divide o tema em duas categorias diferentes, a primeira relaciona-se com 
os adeptos da Teoria Monística, que vêem a existência de um único sistema na sociedade, seja 
ele moral ou político e aqueles autores vinculados à Teoria Dualística que, por sua vez, 
vinculam a ética e a política como dois âmbitos distintos. 

Dentro da Teoria Monística encontraríamos duas correntes, na primeira, chamada por Bobbio 
de Monismo Rígido, ou teríamos apenas sistema moral (Kant é compreendido como adepto 
dessa visão), onde as ações políticas deveriam ser pautadas pela moral, ou teríamos somente 
o sistema político, visão essa encontrada na obra de Hobbes, cuja conseqüência seria a 
impossibilidade de se julgar, em termos de boas ou ruins, as ações políticas por parte daqueles 
que sofrem seus reflexos. 

A segunda corrente seria a do Monismo Flexível, onde teríamos apenas um único sistema, ou 
seja, o moral, com regras gerais, porém não há normas sem exceções e a política seria, devido 
às circunstâncias que lhe são peculiares, ou pelo status de quem ocupa os cargos, um local em 
que seria justificável o não cumprimento das regras gerais.  

Falando sobre a Teoria Dualística, Bobbio, da mesma forma, vislumbra duas vertentes. A 
primeira seria a do Dualismo Aparente, na qual apesar de distintos, o campo moral e o político 
não são independentes. Haveria entre eles uma questão de hierarquia, onde para um o grau 
superior seria representado pela moral e para outros caberia à política ocupar o nível máximo 
da relação. Sob o viés da política como acima da moral encontraríamos as reflexões de Hegel, 
donde se compreende que, por ser mais elevada que a moral, existiria a justificação para 
ações imorais na política. 

A segunda corrente, ainda dentro da perspectiva dualística é o Dualismo Real, representados 
por autores como Maquiavel e Max Weber. Basicamente esses dois autores vislumbram a 
política como o campo das ações instrumentalizadas, no sentido de que são realizadas para 
atingir determinados objetivos. Sob essa perspectiva, não se avaliam os meios utilizados, mas 
apenas se o objetivo proposto foi ou não alcançado. 

 



Já o campo da não-política, por assim dizer, seria aquele no qual as ações realizadas e não 
somente suas conseqüências seriam objeto de avaliação, dessa forma, diferente do campo da 
política, haveria uma juízo prévio com base nos valores de quem age. 

Diante dessas visões, o que Bobbio conclui é que, se dificilmente se chegará a uma solução 
pacífica na relação política/ética, a democracia é o único sistema no qual existe a maior 
possibilidade de aproximação entre ambos. 

Portanto, eleger melhores representantes faz parte do fortalecimento da democracia nacional e 
só com esse fortalecimento poderemos vislumbrar mais ética na condução da coisa pública, ao 
mesmo tempo em que se diminuirá os casos de corrupção que ainda maculam nosso país, por 
isso participar é preciso. 
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