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Espaço público e Ética pública
   
   A construção, sempre de alguma maneira simbólica, de um espaço 

público encontra a sua contraparte normativa, isto é, a justificação 
para juízos de apreciação e de depreciação sobre a ação humana 
nesse espaço, numa ética específica, a que podemos chamar  ética 
pública.

A ética pública apresenta-se como o aspecto 
normativo do  espaço público



 Estando em causa na nossa sociedade contemporânea conciliar a 
ética pública  uma pluralidade de representações sobre o que seja 
o bem público, esta forma de ética aplicada revela proficiência 
quando, sem contribuir ela mesma para multiplicar a pluralidade 
de pontos de vista sobre maneiras de estar na comunidade, 
contribui para a possibilidade efetiva do pluralismo.

A ética pública propõe-se preservar as melhores condições 
para a convivência plural no espaço público

Ética  pública e pluralismo



Representação do espaço público

Abstraindo das suas instituições concretamente produzidas, 
do espaço público apenas  subsiste a sua representação 
comunitariamente partilhada – ou seja, uma cultura de 
espaço público, cujo aspecto normativo é expresso 
enquanto ética pública.

Ao dizer “apenas” reconhecemos a insanável possibilidade 
de reversibilidade do espaço público.
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Democracia e espaço público

  «La démocratie, c'est aussi um régime politique 
particulier marqué par l'instauration d'um espace 
de médiation entre la société civile et l'État qui 
favorise, par le débat contradictoire, l'émergence 
d'une opinion publique. C'est espace – qui 
n'existe pas dans les régimes totalitaires – c'est 
l'espace publique.»
Dacheux, Éric, 2008. L'Espace publique. Paris: CNRS éditions, pp. 7-8.



Estruturação versus 
desestruturação

  À tendência de estruturação do espaço público, e de uma 
sua ética, contrapõem-se tendências desestruturantes do 
espaço público e que, por essa razão, se constituem 
como comportamentos que uma ética para o espaço 
público deprecia. Nestes, enquadram-se claramente as 
variadas formas de uso abusivo dos meios e 
instrumentos públicos em proveito próprio.  
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O fenómeno criminal da corrupção
   
À margem da lei, desestruturam o espaço público o abuso de poder, o 

peculato, o tráfico de influências, a concussão, a participação econômica 
em negócio e, finalmente, a corrupção, com os seus diferentes registos: 
seja a corrupção burocrática junto a agentes e representantes do poder 
público, seja a corrupção legislativa junto a representantes políticos com 
capacidade legislativa, seja a corrupção política, em que a iniciativa 
corruptora parte de membros da classe política em direção à sociedade, 
desde logo, mas não exclusivamente, através de corrupção eleitoral, 
sejam também, de acordo com os setores de atividade atingidos, a 
corrupção policial e a corrupção no desporto. Estas formas de 
criminalidade, mesmo não sendo todas juridicamente enquadradas nas 
variantes do crime de corrupção, gravitam sempre em torno do 
fenômeno da corrupção, na medida em que há nelas um traço geral de 
aproveitamento oportunístico de uma ordem de coisas 
comunitariamente valorizada, do bem público portanto, de que 
resulta uma desnaturação corruptora que o prejudica.



O fenômeno político da corrupção

    O fenômeno da corrupção tem, portanto, uma dimensão que não se 
fica pelo plano da criminalidade. No sentido amplo de prática que 
conduz à desestruturação do espaço comunitário de 
relacionamentos, a corrupção é uma categoria política.

   Pensada a corrupção como fenômeno político, compreende-se que 
a gravidade da corrupção esteja menos no ganho oportunístico do 
corruptor e/ou do corrompido, mas na desestruturação que ela traz 
ao espaço de relacionamentos públicos entre os agentes sociais, 
seja na pele de agentes econômicos seja na de cidadãos. Por esta 
razão, o efeito público da prática da corrução excede sempre as 
suas motivações particulares.
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Percepção da corrupção
A compreensão limitadora do fenômeno da corrupção como 

simplesmente relevando da ordem da criminalidade conjuga-
se com os entendimentos da corrupção que a separam da sua 
percepção. O seu efeito corruptor, afinal o essencial da 
corrupção, depende da sua percepção pública, da qual se 
seguem custos públicos dificilmente mensuráveis, mas ainda 
assim claramente perceptíveis nos termos de uma perda de 
qualidade do regime, em particular, a perda de confiança 
nas suas instituições públicas, a sobrestima de preferências 
privadas ou evitamentos ao contato com o aparelho de 
estado, a resistência a compromissos com poderes públicos e, 
na base de tudo isto, a capacidade básica de confiarmos uns 
nos outros.



Relevância acrescida dos índices 
de percepção

 Esta é uma  boa razão para não perder de vista os esforços 
do “Índice de Percepções de Corrupção” da 
Transparency International  de mensurar a corrupção 
com base em indicadores que medem a sua percepção, 
seja a partir de cidadãos e instituições nacionais, seja a 
partir de observadores externos, isto não obstante a 
considerável falibilidade dos resultados e o criticismo 
que, com frequência, lhes é apontado (Cf. por exemplo 
ABRAMO, 2005)



Dados do Transparency.org

Dados de 2010, comparando com o resto do mundo:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results

Dados de Portugal, comparando com anos anteriores:
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Percep%C3%A7%C3%B5es_de_Corrup%C3%A7%C3%A3o
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Síntese

Pelos elementos expostos, é aceitável afirmar que a corrupção é 
um fenómeno idiossincrático que, tendo a sua origem explícita no 
plano da ilicitude, releva mais, porém, da ordem da qualidade das 
instituições públicas, da cultura política vigente, no fundo da 
existência quotidiana do regime, não fora ela um tema central para 
boa parte da história do pensamento político, aliás não raras vezes 
como ingrediente para a explicação das dinâmicas de mudança de 
regime, logo desde Platão e Aristóteles, mas também com 
Maquiavel e Rousseau.

Numa palavra, a idiossincrasia da corrupção reside neste seu 
relevo enquanto fenómeno e conceito da teoria política.

12



Confiança versus corrupção

  «Trusting countries are less corrupt than countries 
with many mistrusters. They also have better-
performing bureaucracies and more “efficient” 
judicial systems, as well as more people who trust the 
legal system  (…). In each case, the causal connection 
goes from trust to better government and not the other 
way around.» 

   (Uslaner, Eric, 2002. The Moral Foundations of Trust, 242) (negritos meus)



Confiança interpessoal versus 
cultura política subordinada

«A generalização da confiança interpessoal produz níveis altos de 
previsibilidade de comportamentos e de expectativas de 
reciprocidade entre indivíduos  que, presumivelmente, geram 
incentivos individuais para engajamento em assuntos públicos.

A ausência de confiança entre cidadãos, por outro lado, está no cerne 
da idéia de “cultura política subordinada” e dificulta a formação 
de capital social (...). Tal situação leva à proliferação de 
fenômenos como o familismo amoral  (...), assim como à 
descrição da cultura política brasileira como hobbesiana  ou à 
idéia do salve-se-quem-puder (...)»
Seligson & Rennó, “Mensurando Confiança Interpessoal: Notas acerca de um Conceito Multidimensional” 
in Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 43, n.º 4 (2000), pp. 783-803.

(cf. http://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/1999-mensurandoconfianca.pdf) (negritos meus)

http://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/1999-mensurandoconfianca.pdf


Confiança interpessoal versus 
cultura política autoritária

  «A conseqüência agregada desse padrão motivacional é uma sociedade civil 
fragilizada, incapaz de controlar o Estado e produzir benefícios coletivos por si 
mesma.

   
   O círculo vicioso produzido por baixos níveis de confiança interpessoal 

generalizada completa-se com a proliferação de um sentimento de 
impotência política individual. Ou seja, indivíduos passam a acreditar que 
não conseguem interferir na sorte dos assuntos tratados pelo Estado, assumem 
uma postura passiva quanto à produção de bens sociais e se sentem incapazes 
de fazer face aos problemas coletivos que os afligem. Em outras palavras,  a 
falta de confiança interpessoal é o berço de uma cultura política 
autoritária.»

cf. http://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/1999-mensurandoconfianca.pdf) 
(negritos meus)

http://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/1999-mensurandoconfianca.pdf


A propósito do familismo amoral 
na Grécia (José Cutileiro)

  O familismo amoral,  conceito da sociologia proposto pelo sociólogo 
americano Edward  Banfield ainda nos Anos 50 (The moral basis of a 
backward society),  correlaciona o atraso económico e social com uma 
organização social demasiado centrada na família nuclear – «(...) the  
inability of the villagers to act together for their common good or, 
indeed, for any end transcending the immediate, material interest of the 
nuclear family».

A propósito da crise económica na Grécia, José Cutileiro na sua crónica no 
semanário Expresso (7 de Maio de 2010), evocou este conceito de 
Banfield

http://aeiou.expresso.pt/familismo-amoral=f580987
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Espaço integrado
É possível sustentar uma correlação entre:

1. menor confiança interpessoal
2. menor desenvolvimento económico

Não é apenas no Espaço público, enquanto intermediário entre a 
Sociedade Civil e o Estado, que se fazem sentir os efeitos de 
maior ou menor confança interpessoal. Aos efeitos sobre a cultura 
política, mais ou menos subordinada, mais ou menos autoritária, 
juntam-se efeitos bem conhecidos no âmbito da economia, como a 
fiabilidade dos agentes económicos relevantes, a confiança dos 
investidores, etc.

Por essa razão, o alcance da confiança interrpessoal estende-se ao 
que podemos designar por Espaço integrado de relacionamentos 
públicos.



Espaço  de relacionamentos 
públicos

 O Espaço público, enquanto categoria política, pode ser 
enquadrado num âmbito mais largo, que abarque ainda 
outras modalidades de relacionamentos públicos.

 – relacionamentos económicos (o mercado)
 – relacionamentos administrativos (a administração do 

Estado, fiscalidade, etc.)
  – relacionamentos políticos (participação política)
 



A retracção dos relacionamentos 
públicos

  Sem confiança, todas as três ordens de relacionamentos 
públicos se retraem. O efeito desestruturante da corrupção, 
degradando a confiança interpessoal, atinge as três ordens 
de relacionamento:
– O mercado (ordem de relacionamentos económicos) retrai-se, com 

baixa do investimento.
– Os contactos com a administração são evitados (ordem dos 

relacionamentos administrativos), com deslocação da 
actividade para a economia não declarada.

– A cultura política participativa (ordem dos relacionamentos c/ a 
esfera política) é suplantada por uma cultura política 
subordinada e autoritária.

  

.



Integração de dimensões
O resultado integrado da corrupção, entendida como 

categoria política, é uma retracção geral da esfera das 
nossas existências públicas em todas as suas dimensões.

A ordem política, económica e administrativa 
correlacionam-se num sistema integrado que tem por 
condição de subsistência a preservação de um nível de 
confiança interpessoal satisfatório.

A base de subsistência da sociedade – antes de qualquer 
contrato – reside na mais elementar capacidade de 
conseguirmos confiar uns nos outros.



Analogia com a saúde

A confiança interpessoal é um bem público essencial ao 
espaço comunitário de relacionamentos.

 

Está para a vida de um país como um sistema imunológico: 
quanto mais robusta for, maior será a imunidade do país 
face à ameaça desestruturante da corrupção do regime.



A patologia – crise em Portugal

Ora, a observação dos dados relativos à  
(des)confiança interpessoal em Portugal, 
surpreende pela negativa.

Cf. para uma percepção dos dados:
 http://www.wikiprogress.org/index.php/Trust

Se a confiança interpessoal é admitida como 
condição para a “saúde” do relacionamento 
público em Portugal, nas suas três facetas 
(mercado, administração, esfera política), então 
há um “quadro patológico” a enfrentar.

http://www.wikiprogress.org/index.php/Trust




Confiança interpessoal e 
desigualdade de rendimento

A(des)confiança interpessoal correlaciona-se não 
apenas com a percepção de corrupção, mas ainda 
com a desigualdade de rendimento.

Uma maior desigualdade de rendimento propicia a corrupção, 
que retraindo os relacionamentos económicos, se não 
incrementa a desigualdade de rendimento, pelo menos 
imprime uma tendência de perda de rendimento.

 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Gini_Coefficient_World_CIA_Report_2009.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Gini_Coefficient_World_CIA_Report_2009.png


comparação

É maior o desfasamento de Portugal face aos  
seus parceiros da UE no que respeita à confiança 
interpessoal e à desigualdade de rendimento, do 
que no que respeita à percepção de corrupção.
- Portugal tem uma percepção de corrupção próxima da de 

Espanha e claramente melhor do que a  de Itália.
- Já quanto à desigualdade de rendimento e aos níveis de 

confiança interpessoal, os valores são francamente mais baixos do 
que os dos seus parceiros europeus mais habituais.



Vias de enfrentamento da 
desestruturação

Se se admitir uma caracterização genérica do fenómeno 
político da corrupção como uma desestruturação do 
espaço público de relacionamentos económicos, 
administrativos, políticos, e assumindo um tal espaço 
como bem público, há então duas possibilidades 
complementares de enfrentamento da corrupção:

 Reprimir a  cultura de relacionamentos que sustenta a 
prática corruptora/desestruturante.

 Imprimir uma cultura política participativa/estruturante



1. Onerar a cultura de corrupção

  Ao tornar os custos das práticas de corrupção tão 
onerosos que não justifiquem os ganhos que elas 
proporcionariam.

Penalizações  mais severas por um lado, maior 
capacidade de detecção  do sistema, por outro, com a 
introdução das práticas da transparência  e da 
accountability, reforçam a imunidade e robustez das 
instituições públicas face à ilicitude relacionada com 
práticas corruptoras. Este é um trabalho que depende do 
Estado e que releva mais da ordem do Direito e da 
deontologia do que da ética pública. 



2. Afirmar uma contra-cultura de 
resistência ética

Criação de um cultura política valorizadora do espaço público 
comunitário, colocando sobre bases positivas o empenho e adesão 
dos oficiais públicos, e dos cidadãoes em geral, à preservação das 
condições do espaço comunitário de relacionamentos.

Propomos pensar a ética pública  como a cultura de resistência à 
degradação da confiança interpessoal que restrutura os 
espaço comunitário, e, neste sentido, até mesmo uma contra-
cultura  de acordo com a qual são permissíveis juízos éticos de 
sinal positivo ou negativo sobre práticas que fortaleçam ou 
degradem, respectivamente, a qualidade do espaço comunitário.



Desestruturação para lá da 
corrupção

  A confiança interpessoal não é abalada apenas pela corrupção. 
Concorre para o mesmo resultado de desconfiança interpessoal a 
imprevisibilidade do quadro regulador dos relacionamentos no 
espaço comunitário. Aliás, não só a imprevisibilibade do 
comportamento dos agentes públicos  relevantes no processo 
económico, também ainda a instabilidade do quadro fiscal, a 
ineficiência das instâncias judiciais, a má gestão dos recursos 
públicos,  entre outros. Todas estes aspectos relacionados com a 
acção reguladora do Estado também contribuem para abalar a 
confiança interpessoal. É a este propósito que frequentes vezes se 
refere o risco de, com a instabilidade do quadro fiscal, se refrear a 
confiança dos investidores.



 O papel do “Estado”

   Há nisto claramente um papel do Estado, se não de promover, pelo de 
não boicotar o objectivo da preservação da confiança interpessoal.

É essencial uma boa legislação  (no sentido de tecnicamente 
conseguida), uma boa governação, uma boa Administração  e uma boa 
Justiça para garantir elevados níveis de confiança interpessoal.

   A assimetria atrás apontada entre os índices de confiança interpessoal e 
de percepção de corrupção em Portugal (o primeiro bem pior do que o 
segundo) talvez se prenda com o “contributo” de uma má governação.

  O Edelman Trust Barometer para 2011 apresenta um dado fortemente 
consistente com esta leitura – apenas 9% dos inquiridos confia no 
governo.  
http://www.grupogci.net/pt/knowledge/edelman-trust-barometer/

 

http://www.grupogci.net/pt/knowledge/edelman-trust-barometer/


O papel da “Sociedade Civil”

Se  se quiser progredir em Portugal para uma Trusting society, com 
os benefícios decorrentes, não se poderá dispensar o Estado. 

É claro que um impulso de reforma do Estado pode provir da 
Sociedade Civil, mas também esta tem fragilidades graves em 
Portugal.

Um e outra são os dois lados da mesma moeda. Não se trata de 
escolher entre Estado (que deve concentrar-se no seu propósito) e 
Sociedade Civil.



A confiança constitui-se no 
“terreno”

  A confiança não se institui por decreto, mas só iterativamente 
e em práticas e atitudes concretas da parte dos agentes 
relevantes.

Um exemplo. Ontem, o Governador do Banco de Portugal 
defendeu que a Banca deveria evitar, por precaução, 
distribuição de rendimentos. Mas, ainda há pouco mais de 2 
meses, a questão suscitada na Opinião pública era se seria 
legítima (de um ponto de vista ético) uma antecipação da 
distribuição de rendimentos.



O desafio da ética pública

 O desafio da ética pública é situar-se no espaço da 
argumentação pública e das atitudes como vector 
estruturante da “saúde” dos relacionamentos 
públicos, não só os políticos, não só os 
administrativos, mas ainda os puramente 
económicos. 

Esperamos ter exposto evidência suficiente para se 
levar a sério a pretensão de tomar a saúde da 
economia como um problema ético.



Extensão do âmbito da ética 
pública

 Mais do que aspecto normativo do espaço público, enquanto 
intermediação entre sociedade civil e Estado, podemos entendê-la, 
por extensão, como aspecto normativo do relacionamento público 
– seja ao nível político, administrativo ou económico.

  Por outras palavras, a ética pública não diz apenas respeito ao 
espaço público...

É pertinente reportar uma ética pública ao mercado.



Questões de terminologia

Ora falamos de ética pública, ora de ética para o setor público, ora de 
ética para o serviço público, ora de ética para a administração pública. 
Previsivelmente, cada uma destas designações recobre 
significativamente as restantes, acentuando um ou outro aspecto, até 
como resultado do ponto de partida donde se perspectiva o assunto, por 
exemplo, se a partir da noção de serviço público ou se a partir da 
demarcação do setor público, aspectos que, como é sabido, estão longe 
de valerem como moeda de troca um do outro.

 Nem todo o serviço público é prestado pelo setor público, como, por 
exemplo, o comprometimento cada vez mais significativo nas 
sociedades liberais contemporâneas do setor empresarial com a causa 
pública através de formas de responsabilidade social das empresas; e 
nem sequer é necessário que todo o serviço prestado pelo ou no setor 
público seja serviço público.

 



Outras confusões

Evitar confusão da ética pública com certos conjuntos de valores 
específicos a certos grupos políticos – digamos uma ética 
socialista ou uma ética democrato-cristã, por exemplo – sequer 
com conjuntos de valores específicos (ou supostamente 
específicos no entender de alguns) a certo tipo de regime político 
– digamos uma ética da república, a qual, aliás, também não deve 
ser confundida com a defesa, no quadro do republicanismo, mas 
também do constituicionalismo monárquico, de uma ética pública. 



Como conceptualizar a ética 
pública?

Há muitas maneiras de o fazer, mas duas têm tido considerável 
aceitação.

- Max Weber, com a defesa de uma ética da responsabilidade, 
em detrimento de uma ética da convicção

- Adela Cortina, com a defesa de uma ética mínima, que 
também designa como ética civil, em contraste com uma 
ética dos máximos.

Têm em comum serem éticas da contenção e não éticas que 
exaltem valores. 



Weber: A contenção face às 
consequências

    A convicção “deve” ceder tanto mais lugar à 
responsabilidade quanto o âmbito do juízo ético se desloca 
da esfera dos valores e preferências pessoais para o espaço 
público. De outro modo, o preço a pagar pela recusa de ceder 
nas convicções é a desresponsabilização pelas consequências 
da ação, apenas justificados pela convicção da bondade 
intrínseca da ação e, eventualmente, ainda pela “fé” de que, 
feitas todas as contas, em virtude de alguma harmonia 
antecipadamente assegurada, no fim o resultado será 
positivo, tal como no preceito cristão (presume-se que 
formulado por Lutero) de que o cristão faz o que está bem e 
põe o resultado nas mãos de Deus.



Cortina: Uma ética para as 
sociedades plurais

   Nas sociedades plurais convivem perspectivas diversas sobre o que seja 
uma vida boa, cada uma delas constituída como sistema de valores 
completo regulado por uma ideia de felicidade.

 
  Estas proposições éticas máximas devem, contudo, respeitar um 

patrimônio comum a todas, um subsolo ético mínimo, que satisfaça as 
condições de possibilidade de uma convivência plural. Ao contrário das 
éticas máximas, éticas que convidam, sem compelir, a perseguir uma ou 
outra concepção de felicidade, este mínimo ético comum deve ter valor 
de constrangimento socialmente exigível, cujo não cumprimento 
justifica um juízo moral negativo, ainda que não nos moldes 
sancionatórios do Direito, para os quais a sanção é externa.

   
    Nos termos felizes de Cortina, o Direito impõe, a ética civil exige  e as 

éticas máximas convidam.



Valores e atitudes face a valores

Se a preocupação de Weber se centra nas atitudes assumidas 
pelos agentes, designadamente os agentes políticos, no seu 
relacionamento com os valores, para Cortina está menos em 
causa determinar sob que atitudes ou modos nos 
relacionamos com os valores, ou seja, se o fazemos segundo 
uma atitude de convicção ou uma atitude de 
responsabilidade, mas, antes, saber quais os valores mínimos 
partilhados  por dada comunidade, na convivência de um 
mesmo mundo da vida.



A ética pública como ética da lei 
pública

Uma possibilidade de síntese entre as duas perspectivas expostas 
consiste num entendimento da ética pública como cultivo de uma 
cultura apropriada de relacionamento com a lei pública.

Ou seja: os nossos juízos, de fundo ético, sobre as maneiras que 
escolhemos de nos relacionar com a lei pública em geral, juízos 
que, visando de alguma forma regular essas formas de 
relacionamento, refletem um quadro normativo que é válido tanto 
para âmbitos em que está efetivamente em causa cumprir leis 
como para âmbitos de ação no espaço público em que, não se 
dispondo de uma regulação explícita em forma de lei, persiste o 
dever de respeito ao espírito da lei pública.



A formação cívica

Embora só a médio prazo se traduza em resultados palpáveis, as 
estratégias assentes na formação cívica  tendem a conseguir 
resultados fortemente consolidados, com transformações efetivas 
ao nível das consciências e dos comportamentos dos agentes no 
espaço público. 

Por exemplo, são hoje notórios os progressos obtidos, 
especialmente junto às gerações mais jovens, após as campanhas 
de formação cívica ligadas à prevenção rodoviária, 
designadamente ao uso do cinto de segurança, ou ainda as 
campanhas relacionadas com a importância da reciclagem do lixo 
e não poluição do ambiente.



Ética e política

A ética pública como capacidade regeneradora do 
espaço público, em contraste com o efeito 
degenerativo que as práticas de corrupção 
causam ao mesmo espaço, deve ser 
cuidadosamente considerada em face de outros 
usos de “ética”, sobretudo no âmbito da 
confrontação política.



Weber novamente

  «Qual é, então, a verdadeira relação entre ética  e política? Nada 
têm a ver uma com a outra, como por vezes se afirma? Ou é certo, 
pelo contrário, que a “mesma” ética vale para a acção política e 
para qualquer outra actividade? Pensou-se, por vezes, que estas 
duas afirmações são mutuamente exclusivas; ou uma ou outra é 
correcta. Mas será, porventura, verdade que existe alguma ética 
que possa impor normas de conteúdo idêntico às relações eróticas, 
comerciais, familiares e profissionais, às relações com a esposa, 
com a mulher da hortaliça, com o filho, com o concorrente, com o 
amigo ou o acusado? Deveria, de facto, ser indiferente para as 
exigências éticas feitas à política que esta recorra a um meio 
muito específico, o poder, por detrás do qual se encontra a 
violência.»



Linguagem ética da política

Há hoje uma saliência da ética como aspecto cada vez mais 
substancial da linguagem política é reconhecível nos usos da 
expressão ética política, que pode declinar-se ou como ética da 
política ou, diversamente, como política da ética.

Uma formulação clara desta viragem para a linguagem ética  em 
detrimento da linguagem ideológica é dada por Sarsfield Cabral: 

«Ultrapassado o grande confronto ideológico das últimas décadas, 
que de alguma forma cristalizou e rigidificou posições, o debate 
ético-político torna-se hoje mais fragmentado, mais imprevisível, 
mais vivo, em suma. Já não é possível deduzir respostas 
directamente de sistemas elaborados – agora é necessário 
“inventá-las”. E não se chega lá sem reforço do debate ético 
público.» 



Ética da política - cuidados

  Está em causa a percepção da exigibilidade de regras para a atividade 
política além das que decorrem da sua regulamentação legal, o que pode 
caber, pelo menos parcialmente, no entendimento que temos perfilhado 
de ética pública. Eventualmente, poderia inscrever-se neste tipo de 
preocupações o esforço para comprometer a classe política num “código 
de conduta”, bem como a sua conformação a um grau cada vez mais 
exigente de conduta da parte dos oficiais públicos.

Há, contudo, na circunscrição da ética pública a uma ética da política ou 
mesmo dos políticos uma possibilidade de estigma que não deixa de ser 
problemática no que respeita à atividade política e à classe política. Com 
efeito, a desacreditação da classe política tende a conduzir a um 
empobrecimento da qualidade dos seus protagonistas e, 
consequentemente, a uma degradação das práticas cívicas a troco de 
moralismos e integrismos facilmente corruptíveis. 



Política da ética - cuidados

No caso de uma política da ética, os perigos mais evidentes 
prendem-se com a possibilidade de instrumentalização do 
discurso ético, tornando a ética conteúdo de mensagem e de 
combate políticos, como quando, por exemplo, se entra na 
cena política por alegada convicção ética. 
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