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RESUMO 

 

O Político é um diálogo da obra tardia de Platão que tem como tema central a busca 
pela definição precisa do governante. Dentro desta pesquisa, a temática do 
conhecimento emerge como uma das principais, já que o governante verdadeiro é 
aquele que detém o conhecimento do governo. Presente nesta discussão está a 
questão das leis, que são tratadas como cópias de um modelo de governabilidade 
ideal empreendido pelo verdadeiro político. Nesse sentido, buscamos explorar as 
formas como a relação entre epistemologia e política se apresentam no diálogo, 
expandindo essa reflexão com o auxílio de comentadores da filosofia platônica, em 
especial aqueles que comentam a relação entre governo e leis. Procuramos também 
buscar paralelos com outras obras platônicas, especialmente a República, para 
ampliar as reflexões sobre o tema. Concluímos que Platão apresenta no diálogo uma 
compreensão que entende a necessidade das leis como substitutas imperfeitas do 
melhor governo, tendo em si a natureza de cópias de um modelo. As leis devem 
espelhar uma organização ideal e mantidas pela cidade enquanto tais, pelo menos 
até existir a possibilidade de serem aprimoradas por quem detém o verdadeiro 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Político; Platão; epistemologia; leis;   



 

 

ABSTRACT 

 

The Statesman is a late dialogue from Plato that concerns about the search of a 
definition of the true statesman. Inside this search, the theme of the knowledge 
emerges as one of the main themes, since the real statesman is that who possess the 
rule knowledge. Inside this debate is the question about the laws, that are treated as 
copies of a rule model of governance made by the real statesman. In this sense, we 
seek to explore how the relationship of epistemology and politics are presented in the 
dialogue, expanding this reflection with the help of commentators of the platonic 
philosophy, especially those who comment about the relationship between 
government and laws. Also, we intend to establish parallels with other platonic 
dialogues, in special the Republic, to expand the thoughts about the same theme. We 
concluded that Plato presents a vision about the need of the laws as imperfect 
substitutes of the best government. The laws are imperfect copies of a role model. The 
laws must represent some kind of ideal organization of government and kept as the 
same by the city, at least until there is not the possibility of being improved by the true 
knowledge of the ruler. 
 
 
Key-words: Statesman; Plato; epistemology; laws  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Sempre tratado como um dos maiores filósofos de todos os tempos, Platão nos 

deixou uma obra filosófica que se constituiu como uma das mais robustas da história 

da filosofia, tratando de temas que vão desde a metafísica e ontologia mais 

fundamental até reflexões que tentam dar conta de um tratamento filosófico acerca da 

sociedade, das formas de governo e da política. Isso permitiu que ainda hoje ele seja 

um dos filósofos mais comentados de todos os tempos. A presente monografia se 

insere no seio destas discussões, tentando tratar das reflexões acerca do 

conhecimento e política, mostrando como estes dois temas se entrelaçam quando 

observamos a temática das leis. Para tal, centramos nossa análise no diálogo Político. 

 Na divisão, um tanto consensual, dos diálogos platônicos entre sua obra de 

juventude, maturidade e tardios, o Político é situado dentre aqueles da fase tardia 

(Kahn, 2013). Ele se insere em um contexto dramático subsequente às discussões 

empreendidas pelo Sofista. O tema inicial do diálogo é a tentativa de encontrar uma 

definição adequada do político, seguindo o procedimento de divisão e reunião usado 

no Sofista, que fora descrito anteriormente, dentro da obra platônica, no Fedro. Dentre 

os outros temas que o diálogo trabalha está a diferenciação entre o político e seus 

concorrentes na Pólis e a questão das leis, inserida dentro das reflexões acerca das 

formas de governo. 

O nosso objetivo é empreender uma incursão no Político, nos auxiliando de 

comentadores da obra platônica, para ampliar as reflexões sobre as leis presentes no 

diálogo, para poder delimitar aspectos que dão conta da necessidade das leis, assim 

como da sua natureza, tentando realizar ligações – sempre que possível – com 

reflexões ulteriores da obra platônica, em especial a República, especialmente pelo 

fato de que o tema da análise dos governos é tema central do Livro VIII, mas sem 

tratar da problemática das leis escritas. Nesse sentido, podemos tentar esboçar quais 
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as relações de proximidade e diferença entre os diálogos, focando na especificidade 

do Político. 

O problema abordado na presente monografia é o de estabelecer em que modo 

se dá a articulação epistemológica quando Platão (por meio do Estrangeiro) passa a 

advogar em defesa das leis escritas. Por mais que Platão possa não ter desenvolvido 

nenhuma filosofia das leis, é notório que ele escreveu sobre elas, e o Político é um 

momento de sua obra em que esse tema é debatido com mais interesse, 

especialmente em seus aspectos mais epistemológicos (WOOZLEY, 2010). Por isso 

a necessidade de ampliar essa discussão e nos perguntarmos sobre a melhor forma 

de compreendê-la. 

Dividimos a presente monografia em três capítulos. O primeiro dá um 

tratamento geral acerca da obra platônica, situando o político dentro da filosofia tardia 

de Platão, tratando da discussão acerca da existência ou não de um pensamento 

político tardio de Platão e suas características e também procuramos apresentar 

brevemente sua forma, estrutura e temas centrais. O segundo capítulo busca realizar 

uma imersão mais geral acerca da relação entre conhecimento e política na obra 

platônica, dando atenção para temáticas importantes da sua epistemologia em diálogo 

com a política, assim como realizar um aprofundamento no Político, trabalhando para 

elucidar essas temáticas dentro do diálogo. Por fim, no capítulo três, trabalhamos 

como a questão das leis é tratada dentro do Político, tentando fechar a apresentação 

das temáticas das leis sob a luz da discussão sobre o conhecimento e o governo 

empreendidas no capítulo anterior. Para realizar este trabalho, foi usada a tradução 

do Político empreendida por Jorge Paleikat e João Cruz Costa, com revisão e edição 

de Humberto Zanardo Petrelli, que buscou apresentar o diálogo em versão bilingue, 

com a tradução do português comparada com a edição grega proporcionada pela 

Oxford University Press, de 1995. 
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CAPÍTULO 1 – O POLÍTICO E O PENSAMENTO TARDIO DE PLATÃO 
 
  

1.1. ASPECTOS CRONOLÓGICOS DO DIÁLOGO E PARADIGMAS DE LEITURA 
DA OBRA PLATÔNICA 
 

 Tomando como ponto de partida as análises estilométricas e cronológicas 

apresentadas por Leonard Brandwood (2013), podemos situar a escrita do Político na 

fase final da obra de Platão. A leitura dos diálogos de Platão implica considerar alguns 

paradigmas de interpretação, sendo dois os principais: a perspectiva unitarista e 

desenvolvimentista. A perspectiva unitarista interpreta as diferentes posições 

expressas nos diálogos de Platão como fases que apresentam partes do corpo de 

uma doutrina filosófica única, que teria sido imaginada antes de o filósofo ter escrito 

suas obras e que estaria subjacente a toda a sua produção; então, as diferentes teses 

expressas nos diálogos representam uma exposição progressiva de ideias fechadas, 

não havendo mudanças fundamentais nas concepções filosóficas de Platão. 

Diversamente pensa a perspectiva desenvolvimentista, que lida com os diálogos 

enquanto um processo de desenvolvimento do pensamento filosófico de Platão, 

apresentando doutrinas distintas e até mesmo, em certos casos, contraditórias, sendo 

necessário então uma organização dos diálogos de forma cronológica para poder 

identificar as nuances do pensamento de Platão, suas alterações ao longo do tempo, 

quais doutrinas foram mantidas e quais teriam sido abandonadas. 

 Segundo o que nos apresenta Lopes (2018), a leitura dominante a partir dos 

anos de 1950 adota uma visão padrão que opta por seguir uma tendência geral em 

ordenar os diálogos de Platão em grupos de diálogos que refletem a evolução do 

pensamento do filósofo. E seja entre os que têm uma visão unitarista de reconstituir 

uma visão mais ou menos única das doutrinas ou aqueles em que buscam propor um 

suposto desenvolvimento e processo evolutivo de Platão, a divisão entre três grupos 

de diálogos é considerada consensual. Essa divisão se dá entre os diálogos de 

juventude, intermediários e tardios. 

 Matoso (2016), discute sobre as diferentes visões acerca dos diálogos 

platônicos, nos apresentando as propriedades dessa caracterização. Os de juventude 

seriam os diálogos em que Platão estaria se debruçando em temas tratados por seu 

mestre, Sócrates, em sua forma e conteúdo sem necessariamente adicionar alguma 

doutrina própria, se aproximando de um modo de questionamento mais socrático. 

Estes diálogos se caracterizariam pela pesquisa sobre temas éticos e não teriam 
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apresentadas doutrinas metafísicas acerca da natureza da realidade, sendo 

chamados de “diálogos socráticos”. Após esse primeiro grupo de diálogos, Platão teria 

se afastado aos poucos da influência socrática, desenvolvendo seu próprio 

pensamento, chegando ao ápice com a formulação da “teoria” das Ideias, que teria 

um caráter mais metafísico, presente no Banquete, Fédon, e República. Estes 

diálogos mencionados dariam a base para um amadurecimento de Platão enquanto 

pensador e fariam parte de uma fase intermediária. Por último, estariam os diálogos 

da última fase da obra de Platão, os diálogos tardios, onde um aspecto central seria a 

crítica à formulação canônica da “teoria” das Ideias e sua posterior modificação. Platão 

teria reconhecido certas dificuldades nessa fase com a sua formulação das Ideias ou 

Formas e buscaria tratar certos problemas decorrentes dessas dificuldades.  

Charles Kahn (1995), ao comentar a posição do Político no corpo platônico, 

aponta que pouco mudou nas análises da cronologia de Platão desde o final do século 

XIX, reforçando que os resultados das análises estilométricas e cronológicas nos 

conduzem para a divisão dos diálogos nos três grupos já apresentados acima. Sendo 

que o Político, portanto, estaria no grupo dos “tardios” junto com o Sofista, Filebo, 

Timeu, Crítias e Leis. 

 No próprio diálogo, temos a indicação de que ele possivelmente pode ser 

inserido em um contexto temporal como sendo imediatamente posterior ao Sofista, 

tendo em vista que nele se indica que, logo após buscarem a definição do sofista, eles 

devem então partir para a busca da definição do político (258a)1. O Sofista, portanto, 

empreendeu uma pesquisa em torno da natureza do sofista, o Político buscaria, então, 

investigar a natureza do político; há também a indicação de que haveria um terceiro 

diálogo buscando a natureza do filósofo(257a)2. 

 Dado o seu conteúdo filosófico, o Político pode ser considerado – em termos 

da filosofia política platônica – como uma “ponte entre a República e as Leis” (Kahn, 

1995, p.51). Pappas (2017) aponta as discussões acerca da possibilidade de o diálogo 

ser interpretado em sintonia com o Teeteto e o Sofista como se fizessem parte de uma 

trilogia, avançando em uma análise de que esta trabalharia em um sentido pedagógico 

acerca do papel da filosofia institucionalizada pela Academia platônica enquanto 

escola filosófica. Se a trilogia começa com Sócrates levando o jovem Teeteto às portas 

                                                 
1 “Estrangeiro: (…) Depois do sofista, penso que devemos agora estudar o político. (…)”  (Político, 

258a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
2 “Teodoro: Pois em Breve, Sócrates, hás de dever-me uma gratidão três vezes maior, ao 

completarem eles o retrato do político e a seguir o do filósofo.”  (Político, 257a, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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da Academia, o Sofista retrata o jovem homem começando sua formação naquele 

ambiente, e o Político poderia, então, ser entendido como aparentando algo mais 

demonstrativo acerca do processo de pesquisa filosófica empreendido pela Academia, 

seguindo na direção do estabelecimento de uma educação formal proporcionada 

naquela instituição. 

 Partindo do que foi apresentado acima, adota-se neste trabalho uma 

perspectiva que leva em conta o desenvolvimento do pensamento de Platão ao longo 

do tempo, ou seja, uma postura desenvolvimentista. Embora alguns diálogos possam 

ter um conteúdo mais único e específico, de difícil comparação com outros, pode-se 

encontrar certas continuidades e semelhanças nas reflexões apresentadas por Platão 

no decorrer dos seus diálogos, com o filósofo tratando de temas semelhantes com 

posturas distintas em mais de um diálogo. Como a intenção é de mostrar a temática 

da relação entre as leis escritas e o conhecimento, assim como o conhecimento e o 

governo no Político, pode-se compreender uma série de continuidades nas reflexões 

platônicas sobre estes temas e um certo debate subjacente, em especial entre o 

Político – diálogo do qual será mantido o foco – e a República, por exemplo. Portanto, 

adotar o paradigma desenvolvimentista permite-nos traçar comparações e 

diferenciações de forma mais apropriada, tendo em vista que se parte do princípio que 

certas discussões presentes no Político podem ser consideradas continuações de 

discussões que já estavam presentes na República. 

 
1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO DIÁLOGO 
 

  O caminho que os personagens do diálogo percorrem para encontrar a 

definição do político é guiado pelo método da divisão (διαíρεσις) e reunião 

(συναγωγή), que é a definição de dialética no Fedro, como um discurso que se faz 

capaz de separar as partes em suas articulações naturais (Fedro 266a)3. No mesmo 

trecho, o personagem Sócrates é representado como aquele que é amante das 

divisões e reuniões, definindo aqueles que são capazes de realizar tais operações 

como dialéticos (Fedro, 266b-c)4.  

                                                 
3 “Sócrates: O Ser capaz de separar de novo em espécies e segundo as articulações naturais, e 

tentar não despedaçar as partes, à maneira de um mau açougueiro.” (Fedro, 266a3, tradução de 
Maria Cecília dos Gomes Reis). 

4 “Sócrates: Pois bem, eu mesmo de fato sou um amante, Fedro, de tais divisões e reuniões, que 

tornam capaz de falar e pensar. E, se penso que qualquer outro é apto a olhar para o uno e para 
o múltiplo como entidades naturais, persigo-o ‘no encalço de seus passos, como de um deus’. E 
por certo aos que são capazes de executá-lo – se trato-os corretamente ou não, só um deus há 
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Para Trabattoni (2012), o procedimento da divisão empregado no Político pode 

ser considerado idêntico ao empregado no Sofista e também intimamente ligado ao 

Filebo, consistindo na arte de colocar em relação unidade e multiplicidade dividindo 

os grupos complexos de forma atenta para evitar os erros. A nova concepção do 

método no Sofista e Político difere-se das buscas empreendidas pela dialética de 

juventude no sentido de que trata do seu objeto de conhecimento a partir de uma 

unidade complexa de pluralidades estruturadas. Ou seja, uma unidade composta de 

múltiplas particularidades que devem ser detalhadas pelo método da divisão e reunião 

característico nos dois diálogos. Entendendo Platão como um realista, podemos 

perceber uma possível aproximação entre o método de conhecimento e certas 

estruturas da realidade (KAHN, 2013). Bravo (1995), acrescenta que o político se 

encontra em uma fase do desenvolvimento metafísico da filosofia platônica que 

assume certa importância da noção da diferença, que é trabalhada anteriormente no 

Sofista. A correta compreensão da diferença assume um papel de extrema 

importância na busca por definições do método empregado no Político. 

 Rowe (1996) busca analisar em que medida o Político consegue reproduzir o 

modelo de dialética que nos é apresentado pelo Fedro se perguntando até que ponto 

as características e os pré-requisitos da dialética apontados no segundo diálogo são 

encontradas no primeiro. Ele nota que há uma participação bem secundária do Jovem 

Sócrates na discussão, fazendo somente um papel pouco questionador em relação 

ao Estrangeiro. Mesmo assim é possível identificar que se encontra presente o modelo 

de dialética apresentado no Fedro, com a ressalva de que a baixa participação do 

Jovem Sócrates atende a prioridades que vão além de um retrato realista de uma 

conversa filosófica real. Rowe (1996) ainda afirma que 

 
enquanto a conversa como um todo é representada como uma busca 
conjunta, Platão, de fato, tem seu principal personagem em parte olhando 
além do seu parceiro e diretamente para os seus leitores – como se estivesse 
rodeado por vários deles em um círculo, e eles estando de acordo como se 
fizessem parte de um roteiro pré-estabelecido (p.155, tradução nossa, itálico 
no original). 
 

 Ou seja, pode se concordar em haver uma continuidade do modelo de dialética 

do Fedro, mas há particularidades que somente o Político tem, tendo como uma das 

principais o fato de que se dá em um contexto dramático de muito menos embates e 

confrontos entre os interlocutores. Rowe (1996), chega ao ponto de afirmar que da 

                                                 
de saber – chamo-os por enquanto de dialéticos. (Fedro, 266b-c, tradução de Maria Cecília dos 
Gomes Reis) 
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forma como foi feita a condução do diálogo ele poderia ter sido escrito como um 

tratado que não acarretaria um grande prejuízo para a sua compreensão e 

interpretação. 

 Um outro ponto a ser destacado do aspecto metodológico do diálogo pode estar 

associado ao seu conteúdo. Figal (2017), discutindo sobre o diálogo, sustenta que o 

Político é um diálogo mais complexo e de difícil compreensão, muito pelo aspecto 

metodológico, pois ao mesmo tempo que a escolha do político como objeto de 

pesquisa tanto pode ter sido feita de forma aleatória como pode ter sido feita de forma 

intencional, com a intenção de se estabelecer uma adequação entre o método e o 

objeto de pesquisa, haja vista que o tópico particular do político poderia exigir um certo 

tipo de refinamento metodológico que é perseguido durante todo o trajeto do diálogo. 

As dificuldades que emergem na discussão podem ser tão específicas que exigem um 

certo tratamento metodológico igualmente específico. A determinação da arte do 

político, portanto, deve também revelar o caminho pela qual tal determinação deve ser 

feita. Consequentemente, o método propício ao político não pode ser reduzido a uma 

capacidade pessoal ou competência aplicada indiscriminadamente a qualquer tópico. 

“O método determinativo e o tópico próprio estão inextricavelmente entrelaçados” 

(FIGAL, 2017, p. 138, tradução nossa). 

 De Chiara-Quenzer (1998) afirma que Platão se utiliza do expediente 

metodológico das divisões e reuniões da fase tardia, mas nota uma certa 

peculiaridade dentro do Político no uso dessa metodologia, o distinguindo de outros 

diálogos que se usam da divisão e reunião. Enquanto que no Sofista Platão se vale 

de uma série de divisões dicotômicas na busca do Sofista, no Fedro e Filebo ele faz 

uso de divisões que vão além da divisão dicotômica. No Político, ele faz uso das duas 

formas da divisão, não se apropriando de nenhuma de forma única, mas fazendo com 

que uma abordagem complemente a outra dentro do processo de busca pelo Político, 

indicando que poderia haver uma espécie de conexão necessária da forma que o 

método é utilizado de acordo com a especificidade do objeto tratado. Cada forma de 

divisão separada uma da outra acarretaria uma espécie de incompletude. O primeiro 

modelo de divisão (dicotômico) faz com que o político seja localizado entre aqueles 

cuidadores do rebanho humano, mas acaba por ser incompleto por não distinguir o 

político dos outros cuidadores, fazendo com que se imponha a necessidade do 

segundo modelo de divisão (além do modelo dicotômico) para completar o trabalho 

de diferenciação do político. Como veremos ao tratar da estrutura do diálogo, a 

primeira definição encontrada do político se constitui como incompleta por não 
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conseguir diferenciá-lo dos outros, mas ela é importante para delimitar uma série de 

características essenciais da atividade política, sendo necessária para a posterior 

divisão que vai operar o processo de diferenciação. 

 Portanto, metodologicamente o diálogo segue um padrão encontrado nos 

diálogos tardios de Platão, em especial o Sofista e o Filebo, de empregar o discurso 

dialético descrito no Fedro. A particularidade do Político é a de que ele emprega uma 

série de recursos complementares utilizados nesses outros diálogos, fazendo com 

que o procedimento da divisão e reunião – o método do diálogo por excelência – seja 

aprimorado em um sentido de complementaridade das formas que suas variações se 

façam importantes para se alcançar um entendimento dialético mais avançado. 

  

1.3. O PENSAMENTO POLÍTICO TARDIO DE PLATÃO 
  

 Como foi apresentado, partirmos do pressuposto de que Platão teria um 

pensamento tardio, que seria caracterizado pela discussão de certos temas de sua 

maturidade intelectual e certas problemáticas que poderiam ser desenvolvidas a partir 

de críticas às suas formulações, em especial àquelas que dizem respeito à assim 

chamada “teoria” das Ideias. Dentro desse pensamento tardio, temos dois diálogos 

importantes que tratam mais especificamente da temática política: o Político e as Leis, 

o que levanta a questão sobre se Platão teria também um pensamento político tardio. 

 Trabattoni (2010) ressalta um caráter importante dos diálogos mais tardios de 

Platão, que seria o da regulação, sendo expressa de forma bem contundente no 

Político. Alguns temas tratados em diálogos anteriores ganham novos contornos em 

diálogos tardios, que vão lidar também com algumas dimensões intermediárias. O 

caso do Político é exemplar, já que passa a lidar com a dinâmica da intermediação 

das leis a partir das dificuldades de se encontrar um governo ideal, que não necessita 

das leis. A noção de que o conhecimento técnico se dá em um sentido também 

regulatório é importante na fase intermediária do corpo platônico, o modelo técnico 

pressupõe ser desempenhado o papel de uma ideia limite com valor regulador, mais 

do que de fato um programa viável em sua integridade. Ainda, 

 

a necessidade dessas regulações torna-se cada vez mais forte nos últimos 
diálogos (Político, Timeu, Crítias, Leis). Em primeiro lugar, vemos que Platão 
agora distingue com maior nitidez (por exemplo, em relação à República) o 
político do filósofo. Também é indicativo, nos quatro diálogos mencionados o 
constante regresso ao mito de uma idade primitiva na qual vigorava uma 
perfeição e uma excelência agora perdida para sempre. Esta insistência em 
regressar ao mito parece ter o efeito de afastar irremediavelmente a cópia de 
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seu modelo. Mas é justamente evidenciando essa distância que Platão pode 
abrir o caminho em direção a uma relativa realização do bem (cósmico e 
político): enquanto se acreditasse ser bom somente aquilo que realiza de 
fato o modelo, a política estaria condenada à falência. (TRABATTONI, 
2010, p.279, grifo nosso) 

 

 É notório destacar uma visão, pelo menos expressa em Trabattoni, de que há 

uma preocupação maior em cuidar da mediação entre o modelo e a realidade, 

preocupação essa que faz com que se desenvolvam de melhor forma algumas 

propostas de mediação tanto no sentido da ordem natural, quanto da ordem política. 

Tal visão é alinhada com um modelo desenvolvimentista e pressupõe uma espécie de 

recuo na visão de Platão se compararmos seus diálogos tardios com a República. Ou 

seja, há uma preocupação do conhecimento enquanto valor regulador desde sempre, 

mas a preocupação com a mediação se destaca na fase tardia e no sentido político 

encontra no Político uma de suas principais expressões. 

 Kahn (1995) defende uma noção semelhante à de Trabattoni, embora seja um 

pouco cético em relação a um recuo ou concessão a um pragmatismo no fim da obra 

de Platão. Ele vai pontuar que após os fracassos de Platão na tentativa de 

aconselhamento do governante em Siracusa (conforme o descrito na Carta VII), o 

filósofo teria mudado de opinião quanto à viabilidade ou não do rei filósofo. Ele 

continua defendendo a possibilidade de um governo do filósofo, mas percebe tensões 

da natureza humana que devem ser levadas em consideração e que são difíceis de 

trabalhar a partir de um modelo idealizado, trazendo à tona uma noção de que a 

realidade prática poderia ser bem diferente daquele modelo. O modelo continua 

intacto, mas a sua realização mais difícil, como podemos notar na citação abaixo: 

  

No nível da alta teoria, portanto, o ideal político de Platão não apresenta 
mudanças entre a República e o Político, ou entre o Político e as Leis. O que 
de fato muda é o entendimento de Platão sobre as realidades do poder, seu 
maior sentido para as complexidades institucionais e psicológicas envolvidas 
na tentativa de inserir sua πολιτεία ideal dentro do reino da política (KAHN, 
1995, p.54, tradução nossa). 

 

 As formulações acerca das instituições e da formação das cidades não teriam 

mudado em seu aspecto ideal, mas haveria uma preocupação maior acerca de uma 

espécie de entendimento de que seria necessário um maior aprofundamento na 

questão prática, acerca da realidade de fato do poder. A filosofia seria responsável 

também por lidar com essa questão prática, de lidar também com questões 
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institucionais que não eram necessariamente o centro das reflexões políticas de 

Platão anteriormente, já que, embora ele pensasse a cidade e sua organização, não 

haveria de forma tão explícita um aprofundamento das reflexões acerca do papel que 

as instituições teriam na organização da vida na cidade, assim como o papel 

desempenhado pelas leis. Castoriadis (2004) também segue a mesma interpretação, 

afirmando que os eventos descritos na Carta VII foram fundamentais para a mudança 

de visão que Platão teria acerca da política e a realização ou não de seu modelo 

idealizado. Tais eventos seriam importantes para que temáticas fossem deslocadas 

de um sentido mais “puro” para algo mais “misto e intermediário”. 

 Saunders (2015) detalha a possibilidade da existência de um pensamento 

político tardio em Platão, divergindo um pouco das concepções apresentadas 

anteriormente, mas mostrando que há diferenças fundamentais que podem agir no 

sentido de indicar um núcleo político dentro dos diálogos tardios que tratariam de 

temas que já tinham aparecido na filosofia platônica, mas que agora ganharam novos 

contornos. Na República, temos como central na reflexão política a noção de que a 

felicidade humana requer uma compreensão da Ideia da excelência e que essa 

compreensão se constituiria como uma atividade filosófica. “A dependência da 

moralidade e da política é a marca distintiva da República”, nos diz Saunders (2015, 

p. 546). Agora, passando às Leis nota-se que não há sinal da Teoria das Ideias na 

obra. Certamente há uma diferença substancial entre as compreensões tratadas 

nesses diálogos, “é muito difícil não sentir que se adentrou um mundo diferente, no 

qual o diferencial do pensamento político de Platão, que é a metafísica tenha sido 

perdido” (SAUNDERS, 2015, p.547). 

 Saunders adota uma visão de que Platão não teria abandonado nem nos 

menores aspectos seu ideal teórico, mas teria visto uma necessidade de lidar com 

questões para além do ideal teórico, sendo que assim 

 

parece como se Platão ainda mantivesse, como um ideal teórico, um 
governante com uma compreensão profunda das Formas. A política é, ou 
deveria ser ancorada na metafísica. Platão pode ter acreditado 
fervorosamente nessa proposição; mas para as proposições do Político ele 
se mantém em um obscuro segundo plano. (SAUNDERS, 2013, p.550). 

  

 Um recuo teórico, portanto, pelo menos se levarmos em conta o modelo do 

ideal teórico mantido por Platão não ocorre. Ainda há uma necessidade forte de se 



19 
 

 

fixar a política na metafísica e de fazer com que o governante seja um conhecedor da 

realidade inteligível, entretanto, passa-se a analisar outras possibilidades exploradas 

nesses diálogos mais tardios, mas sem descartar a posição original sustentada. É 

como se Platão tivesse concebido a visão da relação entre política e filosofia na 

República mas reconhecesse que tal modelo pudesse se constituir como um ideal 

teórico precisando lidar com a questão da mediação e a impossibilidade de se atingir 

tal ideal teórico. Mesmo levando em conta uma posição mais forte acerca de um 

certo recuo teórico, ou uma posição mais branda negando o recuo no modelo ideal 

podemos trabalhar com a hipótese de haja uma espécie de formulação política tardia 

de Platão, que de qualquer forma vai lidar com questões que já tinham sido levantadas 

antes mas que agora ganharam novos aspectos, por isso alguns temas, como a 

questão das leis, a questão das instituições, a possibilidade ou não de se ter um 

governante que também seja filósofo e a própria busca da ciência política como ideal 

regulador do governante e mais apartada da filosofia se fazem presentes. 

Principalmente se reconhecermos a dimensão da intermediação como sendo 

constitutiva como uma preocupação na filosofia tardia de Platão. 

1.4. ESTRUTURA DO DIÁLOGO 
  

 Nessa parte será apresentada a estrutura e o desenvolvimento do diálogo em, 

traçando um caminho dos temas tratados de uma forma resumida no sentido de dar 

conta de uma apresentação introdutória de como se dá a trajetória dialética do início 

ao fim do diálogo passando pelos principais temas destacados 

 

1.4.1. PREÂMBULO 
  

 O Político tem como personagens Sócrates, Teodoro, o Estrangeiro e o Jovem 

Sócrates. Os dois primeiros participam dando início ao diálogo, mas têm uma 

presença discreta, já que o centro da discussão se dá entre o Estrangeiro e o Jovem 

Sócrates na busca pela definição do político. Como comentado anteriormente, o 

diálogo se inicia como uma sequência do que foi discutido no Sofista, fazendo então 

com que o Estrangeiro parta para a sua busca da definição do político e do filósofo. 

Nessa parte, Teodoro menciona o cansaço de Teeteto e oferece a substituição pelo 

Jovem Sócrates (257c) 5 . A partir então da substituição de Teeteto pelo Jovem 

                                                 
5 “Estrangeiro: É o que faremos Teodoro, pois já que iniciamos esta discussão é preciso não 

abandonar a nossa obra. Mas o que farei com Teeteto? 
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Sócrates termina o preâmbulo do diálogo e se dá início ao jogo de perguntas e 

respostas e o processo inicial de divisão. 

 

1.4.2. PRIMEIRO GRUPO DE DIVISÕES E A PRIMEIRA DEFINIÇÃO DO 
POLÍTICO: “PASTOR QUE CUIDA DO REBANHO HUMANO” 
 

 O Estrangeiro inicia o tratamento do político questionando se ele deve ser 

colocado ou não entre aqueles que detém o conhecimento(258b)6.  Essa questão 

colocada serve como condição para que a primeira divisão possa ocorrer, tendo em 

vista que se o político é considerado como um conhecedor, deve-se estabelecer qual 

o tipo de ciência ou conhecimento ele deve possuir. Portanto, a primeira divisão é feita 

entre as ciências, classificando uma parte como prática e a outra como puramente 

intelectual (258e)7. Esse caráter puramente intelectual dá ao possuidor de tal ciência 

o título de governante, fato que faz uma ligação importante com o caráter 

epistemológico do diálogo, o que será desenvolvido posteriormente. 

 Logo após a divisão entre ciência prática e teórica se abre uma divisão dentro 

da ciência teórica entre diretiva e a crítica (260b), com a política se colocando dentro 

do quadro das ciências teóricas diretivas. Dando sequência às ciências diretivas é 

tratada a divisão acerca daquelas que dirigem a partir da produção de outros ou que 

dirigem a partir de si mesmas, que são autodirigentes e é nesse segundo tipo que a 

ciência do político é situada (260d). Posteriormente, o Estrangeiro destaca que essa 

direção se dá em vista da produção de algo, dividindo então a produção de seres 

animados e inanimados tendo o político a tarefa da produção de seres animados 

(261a). Em seguida, é aberta outra divisão, entre o cuidado individual e o coletivo, 

com o político se ocupando do cuidado coletivo (261e). Nesse trecho termina o 

primeiro conjunto de divisões e temos acesso ao primeiro erro do Jovem Sócrates. 

 O primeiro erro do Jovem Sócrates consiste em buscar dividir a criação coletiva 

separando os seres humanos de todos os outros animais (262a). Essa divisão é um 

erro, pois, segundo o Estrangeiro, é feita uma separação arbitrária, desrespeitando o 

                                                 
        Teodoro: A respeito de quê? 
  Estrangeiro: Não seria melhor que o deixássemos descansar, tomando aqui em seu lugar o seu 

companheiro, este outro Sócrates que aqui está? Ou como tu desejas?” (Político, 257c, tradução 
de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

6 “Estrangeiro: (…) Dize-me: devemos ou não colocar o político entre os cientistas?” (Político 258b, 

tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
7 “Estrangeiro: Classifiquemos todas as ciências atendendo a este princípio. Demos a uma parte o 

nome de ciência prática e, à outra, de ciência puramente intelectual.” (Político 258e, tradução de 
Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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preceito metodológico acerca de dividir sempre seguindo as articulações naturais 

(262b)8. A correção desse erro é um importante apontamento metodológico, fazendo 

uma relação direta com o que fora descrito acerca da divisão, como anteriormente 

citado a partir do Fedro. Seguindo a correção deste erro, o Estrangeiro aproveita a 

oportunidade também para citar outro erro cometido por eles que antes lhes tinham 

passado despercebido. O erro que eles cometeram foi o de, na parte da divisão acerca 

da criação coletiva e individual, dividirem apressadamente de forma a não levar em 

consideração a divisão entre o rebanho manso e selvagem (264a)9. 

 Corrigidos os dois erros mencionados, o processo segue com a divisão entre a 

criação de rebanhos entre animais aquáticos e terrestres (264d) e em seguida  entre 

os rebanhos que andam sobre a terra e os que voam (264e). Deste momento, a partir 

da última divisão, o Estrangeiro apresenta duas possibilidades para continuar o 

caminho da definição do político, um caminho longo e um caminho curto e então é 

oferecido ao Jovem Sócrates a possibilidade de optar por qual caminho seguir, que 

pergunta então se não seria possível seguir os dois caminhos. Tal escolha é acatada 

pelo Estrangeiro que começa pelo caminho mais longo (265a-b). Essa passagem 

pode ser interpretada a partir de um ponto de vista metodológico. O próprio diálogo 

pressupõe que a pesquisa tem o principal mérito de torná-los melhores dialéticos 

(285d)10 O caminho curto e longo oferecido ao Jovem Sócrates pode ter um caráter 

metodológico específico no sentido de uma espécie de treinamento dialético, como 

Rowe (1996) comenta, o Político deve ser lido como uma forma de ensino que o 

                                                 
8 “Estrangeiro: Não ponhamos de parte, isolada, uma pequena porção em face de outras maiores, 

sem considerar o seu aspecto. Cuidemos, ao contrário, que a parte traga em si o aspecto. É fácil, 
por certo, separar logo o objeto que se procura do restante, mas é preciso ter sorte para deste 
modo acertar. Assim, tu, ainda há pouco, acreditaste fazer uma divisão e precipitaste o teu 
raciocínio, logo que percebeste que ele dizia respeito aos homens. Mas de fato, meu amigo, 
essas pequenas divisões não deixam de oferecer perigo. É mais seguro proceder por partes, 
dividindo as metades. Assim há mais probabilidade de encontrar os caracteres específicos. Ora é 
isso que principalmente importa na nossa pesquisa.” (Político 262a, tradução de Jorge Paleikat e 
Jorge Cruz Costa) 

9  “Estrangeiro: Lembras-te de que havíamos considerado toda a parte diretiva da ciência teórica, no 
gênero da criação de animais, de animais em rebanhos; ou não? 
Jovem Sócrates: Sim; 
Estrangeiro: Mas, nesse caso, já estaria implícita a divisão dos animais em mansos e selvagens.    

Aqueles que, por sua natureza, podem ser domesticados, chamam-se mansos, e selvagens os 
que não são domesticáveis. 

Jovem Sócrates: Bem. 
Estrangeiro: A ciência que perseguimos sempre se referiu aos mansos, devendo ser procurada entre 

as criaturas que vivem em rebanho” (Político 263e-264a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz 
Costa) 

10 “Estrangeiro: Que diremos, então, de nossa pesquisa sobre o político? É ela ditada diretamente 

pelo interesse que nos inspira, ou existe para nos tornar melhores dialéticos a propósito de todos 
os assuntos possíveis?” (Político 285d, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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Estrangeiro oferece ao Jovem Sócrates e para o próprio leitor do diálogo. A forma de 

ensino explicitada é uma forma que pressupõe uma diferenciação hierárquica entre o 

mestre e o aluno. 

 Decididos então a percorrerem os dois caminhos, o primeiro passo do caminho 

mais longo dá conta de dividir os animais terrestres entre aqueles que têm ou não 

chifres (265c), em seguida entre aquelas espécies que cruzam entre si ou não (265e) 

e aqueles que andam em pé ou em quatro patas (266a-b). Esse seria o caminho mais 

longo. É apresentado então o caminho mais curto que poderia ter sido feito, onde os 

animais terrestres deveriam ter sido divididos entre bípedes e quadrúpedes, e depois 

em uma família com penas e sem penas para separar os homens das aves. No final 

de todo esse processo é chegada à primeira definição do político logo após a de que 

vai então definir a política então como o conhecimento de “pastorear homens” 

(266e)11.   

 

1.4.3. AS INSUFICIÊNCIAS DA PRIMEIRA DEFINIÇÃO E O MITO DE CRONOS 
 

 Na sequência da primeira definição do político como “pastor humano” logo é 

encontrado um erro e a definição passa a ser questionada. A definição do político 

como uma espécie de pastor que cuida do rebanho humano esbarra em uma 

dificuldade, que é a de que esse posto seja disputado também por outras figuras 

dentro da pólis. Não seria somente o político que iria reivindicar o posto de cuidador 

do rebanho humano, mas também os comerciantes, atletas, agricultores, moleiros, 

médicos (267e-268a)12. Estes disputam o posto com o político, exigindo então que se 

diferencie o político destes outros. A dificuldade na definição do político e a questão 

da disputa com outros personagens da cidade abre espaço para uma parte importante 

do diálogo, servindo como uma espécie de introdução para o mito de Cronos. A função 

do mito  nesse trecho do diálogo é a de tentar ilustrar de forma mais clara o tipo de 

pastor e governante que eles descreveram nessa primeira definição em uma tentativa 

                                                 
11 “Estrangeiro: (…) Nessa classificação, espontaneamente se revelaria a técnica de pastorear 

homens, e assim poderíamos descobrir o homem político e real, colocando-o como condutor e 
entregando-lhe, como um direito, as rédeas da polis por serem homens que possuem a ciência que 
lhes é necessária. (Político 266e, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso) 

12 “Estrangeiro: Sabes que todos os comerciantes, agricultores, moleiros, inclusive atletas e 

médicos, protestariam energicamente junto a estes pastores de homens a quem chamamos de 
políticos afirmando que eles é que cuidam da criação dos homens, não apenas dos membros do 
rebanho, e também os governantes?” (Político 267e-268a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge 
Cruz Costa) 
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de se usar do elemento mítico para agir como uma ilustração do erro cometido, assim 

como da insuficiência que a primeira definição acarreta (ROWE 1996, p.?). 

  O mito de Cronos (268d-274e) narra o modo de vida de uma outra era cósmica 

do mundo onde a ordem era inversa da era atual em que eles se encontravam (a era 

de Zeus) e onde nos é apresentado um mundo onde as necessidades dos seres 

humanos eram completamente satisfeitas, onde a paz imperava. A época de Cronos, 

portanto, fica marcada como a era onde os seres humanos viviam em harmonia e sem 

qualquer tipo de guerra ou conflito. Pelo fato de o tempo andar para trás, os seres 

humanos retiravam da terra tudo o que precisavam, não havia envelhecimento, pois 

as pessoas rejuvenesciam e não havia mortes, pois as pessoas voltavam para o seio 

da terra de onde saíram. 

 O Estrangeiro dá conta de mais dois erros cometidos na trajetória dialética. O 

primeiro erro foi de negligenciar a mortalidade do pastor do rebanho humano; essa 

dimensão da mortalidade se conecta diretamente com a humanidade do governante.  

Na era de Cronos, quem pastoreava os seres humanos era uma figura divina, ou seja, 

de uma natureza superior à humana. Na mudança da era de Cronos para a de Zeus, 

os seres humanos se viram obrigados a procurar entre si aqueles que iriam guiá-los. 

A partir deste ponto, obtemos uma importante percepção acerca do mito que faz 

menção ao erro da primeira definição do político. O Estrangeiro e o Jovem Sócrates 

estavam procurando o político dentro do pastoreio dos animais, sem levar em conta 

que – em se tratando do pastoreio dos animais – quem conduz o rebanho pertence a 

uma espécie de nível diferente daquela da qual pertence o rebanho conduzido. Em 

relação aos seres humanos, aquele que os conduz já não é mais uma figura divina e 

não vai ser mais possível fazer a comparação com o pastoreio tal qual era esperada 

pois quem vai governar e conduzir os humanos é o próprio ser humano (PAPPAS, 

2017). A questão da mortalidade pode ser destacada como importante, pois mais à 

frente no diálogo, na hora de se aprofundar na discussão da natureza do político, 

esbarra-se na questão da transitoriedade e dos limites da condição humana para a 

realização de um governo de natureza política ideal. O segundo erro foi o de 

desconsiderar o político em relação aos outros, já que ele teria sido afastado da 

discussão a partir da primeira definição (275d-275e)13. Supondo que houvesse uma 

                                                 
13 “Estrangeiro: Ali também cometemos algum erro. Em nenhum lugar consideramos o político nem 

falamos em seu nome; antes, afastamo-nos dele sem dar-nos conta, embora acreditando referirmo-
nos a ele. 

      Jovem Sócrates: Como assim? 
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técnica que fosse incumbida de cuidar dos rebanhos bípedes,  seria um erro identificá-

la de imediato com a técnica do rei e do político. O que deveria ser feito era traçar 

uma linha do cuidado geral para o cuidado pela alimentação para a partir daí continuar 

a divisão (276c-d). Ambos os erros conduzem à necessidade de mostrar qual o gênero 

de governo que o político exerce sobre a cidade para poder buscar uma definição 

perfeita do mesmo (274e-275a)14 

 A parte final do mito dá conta de como os seres humanos lidaram com a 

mudança entre as eras de Cronos e Zeus. É uma parte importante que mostra como 

os seres humanos ficaram desassistidos a partir do momento em que deixaram a 

tutela divina da era de Cronos. Os seres humanos se acostumaram a um governo que 

lhes provia com tudo o que era necessário, fazendo com que a forma como lidavam 

com problemas fosse diferente, dada a situação de riqueza e prosperidade. Desta 

forma, com a mudança de eras, houve uma dificuldade para lidar com as 

adversidades, oriunda da necessidade das técnicas. Tal problema só passou a se 

resolver quando as técnicas passaram a ser distribuídas entre os homens, como 

ilustrado abaixo: 

 
“Estrangeiro: (…) Uma vez privados dos cuidados deste nume que os possuía 
e os mantinha sob sua guarda, cercados de animais dos quais a maior parte 
era naturalmente feroz, e que se tornaram desde logo selvagens, agora que 
também eles se viram sem força e sem proteção, os homens se tornaram 
presas desses animais. Nos primeiros tempos, não tiveram qualquer indústria 
ou técnica; e foi desde este momento de grande abandono, em que seus 
alimentos deixaram de vir-lhes espontaneamente, e em que não sabiam 
ainda procurá-los, pois que nenhuma necessidade os havia, até então, 
obrigado a isso, que, segundo as antigas tradições, nos foram dadas, pelos 
deuses, lições e ensinamentos indispensáveis: o fogo por Prometeu; as 
técnicas por hefesto e sua companheira; as sementes e as plantas por outras 
divindades. Assim tudo de que a vida humana é feita nasceu desses primeiros 
passos; quando os homens, como disse, viram-se privados da vigilância 
divina, devendo conduzir-se sós e zelar por si mesmos, (...)” (Político, 274c-
d, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

 

  Marquéz (2012), ao comentar a conclusão do mito de Cronos, aponta que 

embora todas as técnicas tenham sua relação com os deuses, a capacidade de 

alcançar tais técnicas, a razão, é o que vai se fazer presente como aquilo mais divino 

dentre os seres humanos, sendo que deve ser necessariamente exercitada para que 

                                                 
 Estrangeiro: Cuidar de seu rebanho, para si mesmo, é comum a todos os demais pastores; mas ao 

político não cabia o nome que lhe atribuímos; seria necessário, pois, um nome que servisse a todos, 
ao mesmo tempo.” (Político 275d-e, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

14 “Estrangeiro: Ao indagarmos do rei e do político do ciclo atual, e do modo atual de gerações, 

fomos até ao ciclo oposto e falamos do pastor que governava o rebanho humano, pastor divino ao 
invés de mortal, o que é uma falta grave. (Político 274e-275a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge 
Cruz Costa) 
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o cuidado dos seres humanos com os seus pares seja alcançável. E não seria só isso, 

ainda para Marquéz, é possível de se estabelecer uma espécie de paralelo entre o 

governo e ordem cósmica, sendo a ciência política uma forma de paralelo entre o 

cuidado que os deuses tinham com os seres humanos com o cuidado que os seres 

humanos devem ter entre si. Esse paralelo levanta a necessidade então de determinar 

o tipo de conhecimento que é a política. 

 Corrigido o percurso, então somos levados a mais duas divisões oriundas 

dessa correção, a que distingue o pastor divino do pastor humano (276d), depois a 

divisão entre o que é imposto pela força e aceito de boa vontade. Essa é a divisão 

entre a autoridade pela força ou pelo consenso. Essa distinção é necessária para 

separar o rei do tirano (276e). 

 

1.4.4. A NECESSIDADE DO USO DOS PARADIGMAS 
 

 Concluídas as divisões citadas acima logo após a narrativa do mito, o Jovem 

Sócrates acredita finalmente que eles chegaram ao fim do caminho, ou seja, acredita 

que eles conseguiram com exatidão definir o político e a natureza de seu 

conhecimento. Mas logo ele é repreendido pelo Estrangeiro, que afirma que tal 

percurso ainda não foi suficiente. O Estrangeiro faz então uma analogia, pela qual 

compara todo o processo que passaram e a definição que chegaram com um quadro 

com belos contornos, mas que ainda lhe falta o relevo da pintura e a harmonia das 

cores (277b-c)15. Essa passagem serve como a porta de entrada de uma temática 

importante no diálogo, que é a questão dos paradigmas, sobre qual seria o paradigma 

da ciência política e do político. Por isso, logo em seguida, destaca-se que seria 

necessário recorrer ao uso de um paradigma (277d): 

 

“Estrangeiro: Seria difícil, meu caro amigo, tratar satisfatoriamente um 
assunto importante sem recorrer a paradigmas. Poderíamos quase dizer que 
cada um de nós conhece todas as coisas como sonho, mas que, à luz do 
despertar, se apercebe de nada saber.” (Político, 277d, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
 
 

                                                 
15 “Estrangeiro: Ao contrário do que te parece, o nosso discurso se assemelha a um quadro muito 

bem desenhado em suas linhas exteriores, de sorte a dar a impressão de terminado, mas ao qual, 
entretanto, falta o relevo que lhe será dado pela pintura e pela harmonia de cores. E o que melhor 
nos convém não é o desenho, nem uma representação manual qualquer; são as palavras e o 
discurso; pois que se trata de expor um assunto vivo a espíritos capazes de segui-lo. Para outros, 
seria necessária uma representação material.” (Político, 277b-c,  tradução de Jorge Paleikat e Jorge 
Cruz Costa) 
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 Kato (1995), comenta o trecho citado trazendo apontamentos importantes 

acerca da relação do uso dos paradigmas com a epistemologia platônica. Dois desses 

apontamentos podem ser úteis para ilustrar essa relação. A inserção do uso de 

paradigmas no Político diz respeito à ontologia e à epistemologia do Platão tardio, 

onde o papel da linguagem nos oferece um acesso semelhante ao sonho no processo 

de conhecimento de seres que ultrapassem a realidade. E em relação à analogia com 

o sonho, é possível estabelecer uma alusão direta com a rememoração (ἀνάμνησις) 

dos diálogos intermediários. Remetendo ao Menon (85c)16 na passagem em que a 

rememoração é introduzida como hipótese Kato comenta que 

a metáfora do sonho é usada nas duas passagens exatamente da mesma 
forma, por exemplo, para descrever a aquisição de uma verdadeira crença 
assim como do conhecimento em um sonho. Mas para sair desse estágio do 
sonho, e para se firmar em um estado de vigília, ambos os diálogos sugerem 
linhas diferentes de pensamento (1995, p. 167, tradução nossa). 

 
 

 As “linhas diferentes de pensamento” apontadas fazem menção à relação que 

os paradigmas têm com as Formas se compararmos as formulações de Platão na fase 

intermediária e no Político. Em outros diálogos, em especial na República e no 

Parmênides, o contraste entre o sonhar e o despertar se dá em relação às Formas ou 

Ideias, onde o paradigma ocupa um papel como sendo diretamente a Forma ou Ideia. 

Já no Político, temos o paradigma em um papel central no processo de conhecimento, 

mas que cumpre outro papel no processo, sendo na verdade um objeto da 

sensibilidade que faria referência a uma representação inteligível (KATO, 1995). Miller 

(1980) destaca que o aspecto pedagógico do paradigma se faz presente não somente 

no trecho em destaque mas também em todo o diálogo, tendo em vista que a 

necessidade de se realizar uma diferenciação acerca do tipo de conhecimento 

também acarreta a necessidade de se separar o tipo de personagem que é o político, 

situação essa que é constante até o fim do diálogo. 

  Em uma tentativa de delimitar a definição do paradigma, o Estrangeiro procura 

uma explicação para dar conta da noção de paradigma. Nesse momento (277d-278c) 

então o Estrangeiro faz uso de um paradigma para poder explicar sobre os 

paradigmas. É uma tentativa de ilustrar da forma mais clara possível o que ele está 

                                                 
16 A passagem que Kato faz menção é a que Sócrates extrai do escravo a demonstração do 

Teorema de Pitágoras fazendo somente as perguntas certas, tentando mostrar com isso que o 
conhecimento pode ser entendido como um despertar de algo que já conhecíamos: “Sócrates: E 
agora, justamente, como num sonho, essas opiniões acabam de erguer-se nele. E se alguém lhe 
puser essas mesmas questões frequentemente e de diversas maneiras, bem sabes que ele 
acabará por ter ciência sobre estas coisas não menos exatamente que ninguém (Menon 85c, 
tradução de Maura Iglesias) 
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dizendo em relação aos paradigmas. Ele faz a comparação do uso dos paradigmas 

com o processo de aprendizado da escrita pelas crianças, que vão distinguindo as 

letras em sílabas pequenas para depois partirem para o aprendizado das mesmas 

letras em palavras maiores. Essa comparação mostra algo acerca dos paradigmas, 

de que deve haver um “tamanho próprio: um paradigma de algo deve ser pequeno o 

suficiente para seus elementos serem percebidos de forma distintiva pelo aprendiz, 

mas grande o suficiente para conter a estrutura eidética do todo mais amplo” 

(MÁRQUEZ, 2012, p.216). 

 Na sua tentativa de delimitação, a definição buscada é aquela em que compara 

um paradigma a um modelo de algo apreendido pelas sensações que remete a algo 

correspondente e semelhante em suas estruturações na dimensão inteligível, que 

será acessível somente pela inteligência e pela razão (278c)17. A justificativa do uso 

de paradigmas é destacada com mais ênfase em uma passagem posterior do Político 

fazendo uma justificação de seu uso ainda mais clara e elucidativa, como citado 

abaixo: 

 

“Estrangeiro: Mas acredito que há uma coisa que o vulgo ignora: certas 
realidades possuem suas semelhanças naturais, fáceis de se 
descobrirem, em objetos que falam aos sentidos, e que podem com 
facilidade ser apontadas àqueles que pedem uma explicação, quando 
queremos dá-la facilmente, sem nos embaraçarmos com argumentos; mas 
as maiores e mais preciosas realidades não possuem imagens criadas que 
dêem aos homens uma intuição clara, imagens que apontaríamos quando 
quiséssemos satisfazer a alma que nos interroga, e que bastaria adaptar a 
este ou àquele sentido para satisfazer a curiosidade. Assim é necessário 
procurarmos saber dar a razão de cada coisa e compreendê-la; pois as 
realidades incorpóreas, que são mais belas e as maiores, revelam-se apenas 
à razão e somente a ela, e é a tais realidades que se refere nossa discussão 
de agora. Além disso, é mais fácil, qualquer que seja o assunto de que se 
trate, servir-mo-nos de pequenos exemplos em lugar de grandes.” (Político, 
285d-286b, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso) 

 

 Márquez (2012) acrescenta que o uso do paradigma ajuda a trazer para o foco 

a questão da relação entre o conhecimento inteligível e sensível. O paradigma ocupa 

um espaço que facilitação da compreensão de certas estruturas eidéticas, pois 

conserva um modelo sensível para o objeto de conhecimento inteligível. Olhar para a 

estrutura de um paradigma sensível faz um trabalho de auxílio para que quando 

formos deslocar nosso processo de conhecimento para o inteligível nós já tenhamos 

                                                 
17 “Estrangeiro: Vê, pois, se não é verdade, e bem compreensível: constitui um paradigma o fato de, 

ao encontrar-se um mesmo elemento em um grupo novo e bem distinto, aí interpretá-lo exatamente 
é, uma vez identificado nos dois grupos, permitir que ambos se incluam numa noção única e 
verdadeira? (Político 278c, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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uma facilidade para reconhecer certas estruturas. Ou seja, o paradigma é uma forma 

de buscar uma imagem que nutre semelhanças para facilitar o processo de 

conhecimento das realidades incorpóreas, mais difíceis de se trabalhar. 

 O uso de paradigmas se faz necessário para se formatar um modelo adequado 

do político a partir da necessidade imposta de delimitar o político e a ciência política 

dentro das outras artes e técnicas da cidade. Milhares de rivais disputam os cuidados 

que se faz necessário nas cidades e esse isolamento do político por meio de um 

paradigma se faz no sentido de diferenciação (279a)18. 

 O paradigma escolhido pelo Estrangeiro é o da tecedura da lã (279a-b)19. Da 

mesma forma que a tecedura é a parte mais importante na confecção da vestimenta, 

a política é a parte mais importante na composição da cidade por isso se justifica tal 

escolha como o paradigma para o político (280a)20. Na produção de tecidos temos um 

quadro onde as técnicas auxiliares, juntas com a técnica principal e centralizadora, 

formam todo o processo de confecção da lã. Nesse sentido é possível extrapolar esse 

modelo para a política na cidade, sendo a comparação com o papel do político bem 

próxima. Se constituindo a política como a parte central e a principal técnica de que 

se tem  na cidade ela necessita da ajuda de todas as técnicas auxiliares que a cidade 

dispõe (281e).Se utilizando então do paradigma da tecelagem o Estrangeiro diferencia 

sete gêneros das técnicas auxiliares que serão importantes na produção da cidade, 

mas que deverão ser coordenadas pela ciência política e pelo político, que vai realizar 

um trabalho semelhante ao da tecelagem para entrelaçar essas sete técnicas 

auxiliares de forma a criar um todo harmônico  na cidade (289a)21. 

 

                                                 
18 “Estrangeiro: Retomemos então o raciocínio de há pouco: milhares de rivais disputam ao gênero 

real a honra dos cuidados que ele dispensa as cidades; para bem isolá-los é preciso, 
naturalmente, separá-los; e para tanto que dizemos ser necessário um paradigma.” (Político 279a, 
tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

19 “Estrangeiro: Que paradigma poderíamos tomar, o qual, embora curto. Pela sua analogia com as 

operações da política nos permitisse encontrar, por comparação, o objeto ue procuramos? 
Concordas, por Zeus, caro Sócrates, que na falta de melhor, tomemos a tecedura por exemplo? 
Se assim concordas, tomemos não toda e qualquer tecedura, mas somente a de lã: pode ser que 
somente ela baste para testemunhar o que nós procuramos.” (Político 279a-b, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

20 “Estrangeiro: (…) Não poderemos dizer, então, que a tecedura, na medida em que ela é a parte 

mais importante na confecção da vestimenta, em nada se distingue da técnica vestimentária, a 
não ser pelo nome, da mesma forma como a técnica real só difere em nome da técnica política?” 
(id. 280a). 

21 “Estrangeiro: Assim, quase todos os bens suscetíveis de serem possuídos, salvo os animais 

domésticos, estão incluídos nestes sete gêneros. Vê: era justo mencionar em primeiro lugar o 
aspecto primitivo; a seguir o instrumento; o vasilhame, o veículo, o abrigo, o divertimento, o 
alimento. (Político: 289a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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1.4.5. A ANÁLISE DAS FORMAS DE GOVERNO 
 
 Logo após separar as técnicas auxiliares o Estrangeiro então dá início à análise 

das formas de governo (291d). Uma parte que vai tratar de um dos trechos de 

destaque no diálogo, onde ele vai analisar qual seria forma de governo do político 

descrito no diálogo e buscado por ambos. Nessa parte destaca-se que o que deve 

servir para distinguir as várias formas de governo é a ciência e o conhecimento, dando 

um caráter epistemológico central para as formas de governo e sua análise, o que 

será melhor explorado no decorrer deste trabalho, especialmente quando analisarmos 

com mais detalhes o papel da epistemologia e o governo  e sua relação com as leis. 

A questão aqui destacada na análise dos governos é saber onde se encontra a ciência 

real, ou seja, em qual das formas de governo se pode encontrar a verdadeira ciência 

do governo e o verdadeiro político, como o trecho citado abaixo ilustra bem: 

Estrangeiro: O problema que se apresenta, doravante, é, pois, 
necessariamente o seguinte: em qual dessas constituições reside a ciência 
do governo dos homens, a mais difícil e a maior de todas as ciências 
possíveis de se adquirir. Pois essa é a ciência que é necessário considerar 
se quisermos saber que rivais devemos afastar do rei competente, 
concorrentes que pretendem ser políticos, persuadindo a muito de que o são, 
embora não o sejam de maneira alguma (Político 292d, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

 

 O Jovem Sócrates então aponta a dificuldade de se encontrar o possuidor da 

verdadeira ciência real na multidão, levantando a discussão sobre a escassez do 

político e do verdadeiro governante. Pois quem merece o título de rei é quem detém 

a ciência real, seja esse governante ou não, mas a dificuldade de se alcançar tal 

ciência dificulta encontrar verdadeiros governantes. Por isso, para o Estrangeiro – que 

reconhece essa dificuldade – o governo de um, dois ou de alguns é aquele que pode 

realizar a verdadeira ciência política (292e-293a). Dado esse quadro, o estrangeiro 

apresenta a verdadeira definição do governo que segundo ele se dá naquela 

Constituição em que quem comanda é o governante que tenha conhecimento da 

ciência da política e que vai governar com justiça. O verdadeiro governo é aquele 

legitimado pelo conhecimento, tal legitimação e seu respectivo governo age de forma 

independente das leis escritas, seja essa governo feito por um, dois, ou poucos desde 

que estes tenham o conhecimentos da política em sua integridade (293c-d)22. O 

                                                 
22 “Estrangeiro: Necessariamente, pois, parece que entre todas as constituições, esta será absoluta e 

unicamente a exata, na qual os chefes seriam possuidores da ciência verdadeira e não de uma 
aparência de ciência; e esses chefes, quer se apoiem ou não em leis, quer sejam desejados ou apenas 
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governo ideal não abandona as leis escritas, mas governa de forma a não depender 

delas pois se constitui como algo superior. É curioso notar como o Jovem Sócrates 

reage a essa afirmação do governo sem leis, colocando em questão essa 

possibilidade (293e)23 . Dado a constituição verdadeira todas as outras passam a ser 

cópias ou imitações essa verdadeira Constituição, como fica evidente no trecho 

abaixo: 

Estrangeiro: Quanto às demais, que mencionamos, acreditamos não serem 
constituições legítimas, nem verdadeiras: não passam de imitações que, se 
produzem boas leis, é por serem apenas cópia dos melhores traços dessa 
constituição correta, e , em caso contrário, por copiar-lhe os seus piores 
traços (Político 293e, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

 

    A arte de reinar se configura como um tipo de conhecimento e as regras, se 

de acordo com esse tipo de conhecimento são justificadas e constituem um verdadeiro 

governo. Portanto, só existiria uma forma verdadeira de constituição, aquela que é 

governada por aquele que possui o conhecimento da arte de governar. O verdadeiro 

rei, no governo ideal, não governa por leis. A descrição do “verdadeiro governo” é 

muito mais próxima da governança tratada no mito de Cronos do que da governança 

humana. A condição humana na era de Cronos era outra. Há uma certa ambivalência 

na questão do verdadeiro governo: é possível o governo legítimo, do rei possuidor do 

conhecimento da arte de governar ou não? Essa ambivalência no Político pode nos 

levar a uma mensagem pessimista, já que uma resposta negativa estabelece que o 

destino da condição humana é ter um governo de sofistas, mas há também um 

reconhecimento de que nem todos os governantes da era de Zeus são sofistas e que 

existiriam nuances nesses governos, uns melhores que os outros.  O Estrangeiro nos 

apresenta um dilema e uma escolha e sugere que nossas escolhas metafísicas são 

também escolhas práticas sobre o nosso entendimento (AMBUEL,2013). 

 Podemos perceber que a verdadeira legitimidade se encontra na constituição 

ideal. Ela age como um modelo para que qualquer forma de governo possa vir a se 

constituir. Portanto, as outras formas de governo vão se constituir como cópias dessa 

verdadeira forma. Mas mesmo pensando em um modelo ideal de constituição o 

                                                 
suportados, pobres ou ricos, nada disso assume a menor importância na apreciação desta norma 
exata.”(Político 293c-d, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

23 “Jovem Sócrates: Tuas reflexões me parecem sensatas, Estrangeiro, sob todos os pontos de 

vista; entretanto, é-me difícil admitir que se deva governar sem leis.” (id. 293e) 
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estrangeiro passa a analisar as outras formas, as cópias ou imitações. E, é no campo 

das cópias, que se colocam as leis escritas.  

 Logo em seguida às reflexões sobre as leis, os personagens passam a analisar 

as formas de governo a partir do respeito ou não das leis. O Estrangeiro então fixa o 

governo ideal no primeiro posto da análise dos governos e depois realiza um corte, 

entre aqueles governos onde se seguem leis escritas e onde não se seguem. A partir 

dessa análise a classificação fica da seguinte forma, com a avaliação da melhor forma 

de governo da melhor para a pior: 1º constituição ideal onde um, dois ou um grupo 

governam sob a tutela do conhecimento; 2º monarquia com observância às leis; 3º 

governo de poucos com  observância às leis; 4º democracia sem  observância às leis; 

5º governo dos poucos sem observância às leis; 6º democracia com observância às 

leis; 7º monarquia sem observância às leis .(301a-303b). 

1.4.5. A PARTE FINAL: A DIFERENCIAÇÃO DO POLÍTICO EM RELAÇÃO AOS 
IMPOSTORES 
 
 Após a análise dos governos, se opera a separação entre o político e os outros 

impostores, que tentam ocupar seu lugar. Os que desempenham papéis nessas 

constituições devem ser dotados de conhecimento e aqueles outros que são 

imitadores devem ser rejeitados, devem ser tratados como falsos políticos (303b-c)24 

É importante comentar mais uma vez, especialmente após esse trecho, como que há 

forte legitimação da política pelo conhecimento. O político só pode ser governante se 

for legitimado pelo conhecimento. Tal formulação concentra uma certa coerência 

epistemológica de Platão, que embora possa esboçar algumas correções acerca do 

conhecimento desde a República mantém irretocável a concepção de governo dos 

mais aptos pelo conhecimento. 

 Nesse trecho, a ciência política se estabelece como a que vai dirigir as outras 

ciências e o Estrangeiro elege como tarefa explicar de que modo essa gerência  

ocorre. A cidade é constituída por uma série de ciências práticas, que não são da 

alçada do político tratar. O que ele faz é se usar dessas outras ciências criando uma 

                                                 
24 “Estrangeiro: Por conseguinte, todos aqueles que desempenham um papel nessas constituições, 

exceto aqueles que possuem conhecimento, devem ser rejeitados como falsos políticos, 
partidários e criadores das piores ilusões, e visionários eles próprios, momos e grandes 
charlatões e, por isso, os maiores sofistas entre todos os sofistas.” (Político, 303b-c, tradução de 
Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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espécie de entrelaçamento das mesmas orientado pelo seu conhecimento verdadeiro. 

Como na citação abaixo: 

 

Estrangeiro: O que nos resta verificar, após havermos assim examinado 
todas as ciências, é que nenhuma delas nos aparece como a ciência política. 
A verdadeira ciência real não possui, com efeito, obrigações práticas: dirige, 
ao contrário, aquelas que existem para realizar essas obrigações, pois sabe 
que ocasiões são favoráveis ou não para iniciar ou levar adiante os grandes 
empreendimentos, e às demais apenas executarão suas ordens. (Político 
305c-d, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa). 

 

 Vemos, portanto, que o papel de “tecelão da cidade” é destacado em para a 

ciência política em relação às outras ciências práticas. Como diz Rowe (1996), o 

paralelo com a tecelagem finalmente nos proporciona um conteúdo mais específico 

para aquilo chamado de ciência política, ou ciência real, “além do fato de sua 

preocupação fundamental com a saúde moral de seus cidadãos (p.171, tradução 

nossa). Essa compreensão é determinante na última parte do diálogo, pois o 

estabelecimento do paradigma do tecelão proporciona o caminho para a conclusão 

do diálogo, com uma caracterização do político que proporciona afirmar que se a 

verdadeira ciência política é próxima da tecelagem, é também uma arte da 

combinação, unindo de forma equilibrada sujeitos com disposições da alma opostas, 

alguns mais pacíficos e outros mais impetuosos. Tudo isso em busca de uma 

organização da vida coletiva justa e equilibrada, capaz de cultivar a justiça e as 

opiniões verdadeiras na alma de seus cidadãos, os fazendo cada vez mais excelentes.  
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CAPÍTULO 2 – CONHECIMENTO E GOVERNO NO POLÍTICO 
 

2.1 - CONHECIMENTO POLÍTICO E TEORIA DAS IDEIAS 
 

 Passada essa apresentação inicial acerca do diálogo, onde tentamos situar o 

Político dentro da obra tardia de Platão, assim como discutir aspectos importantes da 

metodologia presente no diálogo. Também tentamos apresentar resumidamente a sua 

estrutura, dando conta de temáticas gerais do diálogo que são importantes, mas que 

não estão no centro da discussão proposta pelo presente trabalho. Nosso caminho 

agora avança para a elucidação de aspectos importantes para a temática 

desenvolvida aqui, com destaque especial para a questão do conhecimento e seus 

entrelaçamentos com a política dentro do diálogo trabalhado.  

Como descrevemos inicialmente no capítulo anterior, o governo pensado por 

Platão e apresentado pelo Estrangeiro no Político é um governo que se encontra 

intimamente articulado com o conhecimento. O governante deve ser o possuidor de 

um certo tipo de conhecimento específico para se legitimar enquanto tal e este tipo de 

conhecimento oferece uma legitimação única, fazendo com que esse governo se 

constitua como realizador da justiça, promovendo o bem-estar e a saúde na alma de 

seus cidadãos. 

   Rowe (2007) nos mostra que as concepções de Platão em seus diálogos 

políticos comportam uma estreita ligação entre a filosofia e a política, tendo em vista 

que a filosofia ocupa um lugar de destaque como fundamento de suas concepções 

políticas em vista de buscar um alicerce seguro para a conduta política. A filosofia 

política platônica, ao pensar temas relacionados à política como as leis, as instituições 

e a organização da cidade, procura um refúgio para a política na filosofia como um 

guia racional, servindo como um poderoso instrumento na busca de um critério de 

legitimidade das ações políticas humanas, assim como para os governos humanos. 

 Tendo em vista esse caráter intimamente conectado entre a filosofia e a 

política, pensamos poder lançar como hipótese a existência de uma articulação entre 

essas duas esferas dentro das reflexões acerca das formas de organizar a sociedade 

quando voltamos nosso olhar para a temática política dentro dos diálogos de Platão, 

nesse caso em especial no Político. Uma instituição social bem construída, portanto, 

deve observar necessariamente um entendimento adequado da realidade por meio 

de um processo de conhecimento adequado. Esse processo de conhecimento passa 
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por aspectos importantes acerca das concepções epistemológicas de Platão, 

especialmente daquelas que dizem respeito sobre as Ideias ou Formas25.  

 Sobre esta articulação da política com as Ideias, Saunders (2013) nos 

apresenta que temos em Platão uma noção de que o governo deve ser exercido por 

quem detém uma competência baseada em um conhecimento preciso de certas 

realidades inteligíveis, eternas e imutáveis, mais precisamente, que seja baseada no 

conhecimento das Ideias. Pelo menos em um sentido prescritivo (o que deve ser), o 

governante é aquele que detém o conhecimento destas realidades como um guia para 

a sua conduta no governo. Portanto, se o conhecimento se constitui como uma etapa 

importante para a política e as Ideias são elementos que adquirem uma certa 

centralidade para o conhecimento, podemos concluir que se pode estabelecer uma 

relação direta entre a política e o conhecimento das Ideias. 

 A partir desta conclusão, de que é possível perceber a importância que a 

formulação das Ideias ocupa nas formulações políticas de Platão, pensamos ser 

importante oferecer um maior esclarecimento acerca da formulação que Platão 

oferece acerca das Ideias. Formulação esta, que dentre os temas tratados por Platão 

em sua proposta filosófica, ocupa um papel primordial nas suas concepções 

epistemológicas e metafísicas (WHITE, 2012). Essa apresentação adequada das 

Ideias tem o intuito de permitir um olhar mais ampliado acerca dos objetivos 

epistemológicos que envolvem a atividade política. 

 Ao analisar a formulação platônica acerca das Ideias, Cherniss (1936) nos 

aponta que estas teriam sido introduzidas como hipóteses de entidades ontológicas 

independentes a partir de uma necessidade de se estabelecer princípios para além 

do mundo aparente. Esta unificação proporcionada pelas Ideias visa oferecer uma 

estabilidade importante que busca fugir de um relativismo que pode decorrer de uma 

análise que contemple somente a realidade aparente, percebida em sua plenitude 

como algo mutável e transitório. 

 Fronterotta (2011) opera uma análise sobre as Ideias (ele as refere como 

Formas) as tratando como objetos não sensíveis, intelectuais, que afetam a alma, nos 

oferecendo uma garantia universal de um conhecimento que inicialmente tem início 

na percepção mais imediata. Ao buscar uma definição das Ideias, ele tenta mostrar 

que se trata de uma certa realidade participante do mundo sensível, mas que é 

destituída dos atributos que geralmente atribuímos aos objetos sensíveis, sendo, 

                                                 
25 A partir daqui serão tratadas somente por “Ideias” para facilitar a compreensão. 
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portanto, uma realidade inteligível, alcançável por meio do trabalho intelectual. Elas 

se constituem como paradigmas, ou modelos, que participam de suas cópias na 

dimensão sensível. Essa noção de paradigma ou modelo e de cópia é fundamental, 

por exemplo, para compreender a relação entre o governo ideal e as outras formas de 

governo, assim como para a compreensão do papel das leis, que podem ser 

entendidas como cópias de um modelo ideal representado pelo governo daquele que 

conhece. 

 Se as Ideias se constituem como um elemento central na compreensão racional 

da vida ética, poderíamos dizer que elas servem também como valores essenciais 

para uma proposta de filosofia política nos moldes platônicos. Dentro da dimensão 

política, essa unificação proporcionada pela formulação das Ideias se torna 

importante, pois responde a um anseio de resposta para questões que podem ser 

enfrentadas com dificuldade se nos orientarmos por valores e concepções transitórias 

e mutáveis. 

 As Ideias agem, na política, como princípios para os quais as instituições e os 

governantes devem se voltar, permitindo o estabelecimento de critérios 

independentes acerca do bom governo ou da boa vida. Ferrari (2018) nos apresenta 

essa temática mostrando que essa unificação entre a ética, epistemologia e ontologia 

proporcionada pela formulação das Formas age no sentido de buscar um objeto 

próprio para a filosofia e, nesse sentido, que quando tratamos da dimensão ético-

política vemos uma 

  

oposição à progressiva imposição de uma atitude relativista no campo da 
moral e da ética, com o desaparecimento do estatuto absoluto dos valores 
morais e das normas éticas propagandeado pela sofística, Platão fixa o 
objetivo de restabelecer uma ética normativa fundamentada em princípios 
filosóficos sólidos. Se, no âmbito da reflexão dos Sofistas, o significado de 
noções como ‘justo’ e ‘injusto’, ‘bem’ e ‘mal’, ‘belo’ e ‘feio’, ‘pio’ e ‘ímpio’ estava 
sujeito à alteração das condições e do contexto, acabando por legitimar um 
relativismo pragmático à maneira de Protágoras, por meio da hipótese da 
existência de entidades objetivas (ou seja, que são em si mesmas), universais 
e estáveis, Platão compromete-se a lançar as bases de uma ética 
normativa fundamentada em critérios objetivos e universais. O 
conhecimento da Ideia de Justiça (do ‘justo’ em si), por exemplo, 
permite exibir uma norma absoluta e universal que estabeleça a medida 
pela qual um determinado comportamento ou lei participam 
efetivamente da justiça ou da qual se aproximam (p.216-217). 
 

 
 No campo ético-político, uma resposta ao relativismo sofístico poderia ser 

oferecida por uma concepção objetiva e independente proporcionada pelas Ideias 

enquanto objetos de conhecimento. Uma cidade justa, ou um governo justo, não 
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seriam uma questão de convencimento pela argumentação, ou de decisão da maioria 

dos cidadãos, mas sim uma questão que nos remeteria a uma concepção de Justiça 

que é em si mesma, que não depende da concordância das pessoas. Assim como 

uma vida justa não é aquela que procura bens particulares e transitórios, mas aquela 

em que é orientada por um Bem independente, em si. Nesse ponto, o conhecimento 

é alçado a uma posição de destaque no interior de uma formulação ético-política.  

 

2.2 CONHECIMENTO, GOVERNO E REALEZA FILOSÓFICA NO POLÍTICO 
 

Para os propósitos colocados aqui, as Ideias de Justiça e Bem se apresentam 

como essenciais para uma adequada compreensão da relação entre governo e 

conhecimento. São estas duas ideias que orientam a ação humana se tomarmos 

como ponto de partida tanto uma perspectiva interna humana como uma perspectiva 

externa. Na perspectiva interna temos uma situação onde o conhecimento trabalha 

com vistas a um equilíbrio na alma dos seres humanos, equilíbrio esse necessário à 

boa vida individual. Na perspectiva externa esse equilíbrio é extrapolado para a 

cidade, fazendo com que responda acerca de uma organização justa e equilibrada da 

sociedade. Essa dinâmica é bem apresentada dentro das temáticas da República, por 

exemplo.  

 Podemos tomar como uma ilustração dessa relação entre o conhecimento e o 

equilíbrio interno e o governo individual se olharmos para as reflexões de Merker 

(2011), que assinalam essa relação dentro da concepção platônica a partir de um 

paralelo entre uma possível correspondência entre o governo interno individual e um 

governo externo presente na cidade, tomando como  elemento de ligação as questões 

envolvendo a relação humana com seus desejos. Merker parte deste elemento do 

desejo como o fio condutor para mostrar a necessidade de um processo educativo do 

mesmo. O desejo é marcado por uma dupla característica, sendo caracterizado por 

um lado pela segurança e pelo outro como uma errância. A segurança se faz presente 

quanto ao seu objeto, o bem, o proveitoso; a errância é referente ao que se constitui 

como esse bem. Há essa errância pois o desejo não é um princípio do conhecimento, 

ele deseja o proveitoso a partir daquilo que aparece para os seres humanos. Nesse 

momento de errância que se faz presente a necessidade do conhecimento, pois é ele 

que permite que este olhar para o bem se oriente de forma correta para aquilo que é 

imutável e inteligível. 
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 A partir do que foi mencionado, podemos perceber que há uma condição posta 

para o ser humano, de não poder abrir mão do fato de estar imerso em uma realidade 

material, nem do fato de que é natural que ele persiga seus desejos. É certo que temos 

o desejo por algo satisfatório, ou seja, a segurança presente como característica do 

desejo é a de que iremos desejar algo, mas nossa condição faz com que o nosso 

primeiro olhar para o objeto de nosso desejo se volte para a realidade que nos cerca, 

para os objetos sensíveis. O desejo por prazeres sensíveis e materiais é o seu caráter 

de errância e que precisa de uma intervenção por meio do conhecimento e da filosofia, 

para que, por meio da reflexão para que ele se oriente de forma filosófica, fazendo 

com que ele saia de uma procura imersa na sensibilidade para tentar alçar voos mais 

altos em busca de um prazer alcançado de forma racional e inteligível. É o momento 

em que o bem sensível abre espaço para o Bem inteligível na busca pelos prazeres 

(MERKER, 2011). 

 As reflexões acerca dessa intervenção filosófica na orientação dos desejos 

humanos é ampliada por Mouze (2011) para uma dimensão política e institucional 

quando a autora comenta acerca da relação entre a educação e o conhecimento em 

Platão, mostrando como a filosofia é introduzida no seio da cidade para cumprir uma 

tarefa de educação dos afetos e dos sentidos, identificando um possível projeto de 

educação estética em Platão. A introdução de uma educação que valorize o 

conhecimento, se tomarmos como escopo de análise uma perspectiva voltada para a 

cidade, adquire um caráter essencial na educação dos sentidos fazendo com que, 

desde crianças, os cidadãos direcionem seus sentidos para o conhecimento 

permanente das realidades inteligíveis. Os afetos, enquanto fonte de desordem, 

tendem a ganhar um caráter essencialmente humano, adquirindo uma sensibilidade 

humana por meio da razão, onde “a educação tende a introduzir a razão nos afetos” 

(p.181). Nesse aspecto, há um caráter pedagógico importante no papel da filosofia, 

primeiro em uma perspectiva de governo individual, segundo em uma perspectiva 

coletiva e social. Uma cidade que se volte para um projeto de educação filosófica a 

este nível prepara os seus cidadãos para um equilíbrio necessário para o convívio, 

assim como também tenta preparar seus cidadãos para estarem atentos ao 

conhecimento que ultrapasse a materialidade transitória. Por isso, tomando esse 

sentido que a filosofia tem, “a educação se torna uma questão política, e até mesmo 

a questão política por excelência” (MOUZE, 2011, p.183). Olhando a partir deste viés, 

podemos pensar a relação entre conhecimento e governo no Político, quando o 
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Estrangeiro afirma ser o papel do político e do legislador introduzir a opinião 

verdadeira na alma dos cidadãos. O Estrangeiro vai dizer: 

ESTRANGEIRO: Se uma opinião realmente verdadeira e firme se estabelece 
nas almas, a propósito do belo, do justo, do bom e de seus opostos, digo que 
algo divino se realizou numa raça demoníaca. 

JOVEM SÓCRATES: Isto, seguramente, convém dizer. 

ESTRANGEIRO: Ora, não sabemos que somente o político e o bom 
legislador têm esse privilégio de, auxiliados pela musa da ciência real, poder 
imprimir tal opinião nos espíritos formados pela boa educação de que 
falávamos há pouco? 

 JOVEM SÓCRATES: Pelo menos é verossímil. (Político 309c-d, tradução de 
Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa). 

  

Então, a filosofia pode ser entendida em seu papel educativo e esse papel 

educativo é algo a ser tomado pela política, que se praticada de forma certa, cumpre 

um objetivo importante de manter a alma em boas condições, assim como a medicina 

opera no corpo. Esse papel de praticar a política de forma correta é desempenhado 

em sua junção com a filosofia (JORGESEN, 2017). A prática correta dessa espécie 

de inserção da filosofia no seio da política da Pólis por meio da educação pressupõe 

formas de abrir espaço para que a cidade possa se adequar a um modo filosófico de 

vida e de governo. 

 A correção que o conhecimento oferece aos desejos da alma pode permitir que 

seja feito um paralelo adequado entre a alma justa e a cidade justa. Isso é possível 

pois se extrapolarmos estas reflexões para o seio das cidades podemos lançar como 

hipótese que uma cidade onde a filosofia seja instituída no seio de seus cidadãos é 

uma cidade que conserva a justiça e a busca de um bem verdadeiro e imutável. É 

mais ou menos este o caminho que Sócrates percorre na República, obra em que a 

discussão começa com a questão “o que é a justiça?” e vai ganhando contornos 

maiores até se desenhar uma cidade adequada filosoficamente, tentando um paralelo 

ideal entre as duas dimensões, reproduzindo um modelo de justiça semelhante na 

cidade tanto como na alma. Podemos supor que a partir de tudo o que foi discutido 

anteriormente que esta seja uma das principais razões para que a educação tenha 

um papel tão fundamental na República. 

 É seguindo mais ou menos por este caminho esboçado que Vegetti (2018) nos 

apresenta que a intervenção educativa da razão na alma pode ser entendida como o 

ponto onde se dá o vínculo fundamental entre a ética e a política nas formulações 

platônicas. Pois, no indivíduo, o governo da razão se encontra em permanente conflito 

com a pressão exercida pelos desejos irracionais, fazendo com que seja necessária 
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uma intervenção da razão em seu caráter pedagógico por meio das instituições 

políticas e o ambiente social. Mas essa intervenção pode desencadear problemas, já 

que o ambiente ao redor dos indivíduos é constituído de pessoas com desejos 

irracionais, fazendo com que esse conflito interno nas almas dos indivíduos seja 

expresso também na cidade, fazendo com que possa haver um papel mais ativo do 

governo por meio de uma intervenção com o intuito de reforçar esses desejos 

irracionais. Nesse sentido, se faz presente a necessidade de o que é chamada de 

uma “mudança decisiva” (VEGETTI, 2018, p.317), que é entregar o poder aos 

verdadeiros filósofos ou para aqueles que se convertem ao exercício da filosofia. 

Nesse aspecto é possível enxergar uma concepção importante acerca das reflexões 

políticas de Platão, que é aquela que tem um olhar voltado para a sociedade dando 

muito mais importância para as reflexões sobre quem deve governar a cidade, em vez 

de operar uma reflexão que acerca das instituições de forma mais detalhada se 

voltando para como deve se dar o governo. Portanto, a resposta à pergunta “quem 

deve governar?” é uma das principais chaves para entender a relação entre o 

conhecimento e o governo em Platão, muito mais do que pensar as formas de governo 

sem o governante. 

 Brooks (2006) nos mostra que em Platão se fazem presentes duas fontes de 

julgamento: a opinião correta ou o verdadeiro conhecimento. Quando julgamos algo 

baseado no verdadeiro conhecimento, nossas escolhas carregam certa autoridade 

que julgamentos baseados simplesmente na opinião não carregam. Ou seja, o 

conhecimento proporciona um status especial a quem o possui. E na relação entre o 

poder e o conhecimento, essa autoridade exerce um peso importante na hora de 

definir quem deve governar. Platão considera o governo uma forma de ofício e por 

isso a autoridade de governar está naqueles que detêm o conhecimento deste ofício 

e têm uma natureza adequada para tal. A virtude dos filósofos-reis aparenta ser uma 

consequência do conhecimento adquirido após o processo dialético. 

 Esse caráter especial dado ao indivíduo pelo conhecimento, apontado por 

Brooks, reforça o entendimento acerca de quem detém o direito de governar, 

avançando um pouco mais na delimitação precisa da resposta sobre quem deve 

governar. É a partir do desenvolvimento desta pergunta que o Político se constrói, 

tentando ser um diálogo no qual vai ser oferecida uma definição do verdadeiro 

governante em seus detalhes mais específicos. Essa compreensão também ajuda a 

interpretar todo o esforço empreendido pelo Estrangeiro e o Jovem Sócrates em suas 

idas e vindas para tentar diferenciar o verdadeiro político de seus imitadores. A 
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delimitação correta do verdadeiro político responde a uma pergunta fundamental 

sobre a política platônica, talvez por isso o esforço nesse sentido. 

 É-nos informado por Vegetti (2011) que Platão tentou operar uma mudança 

fundamental acerca da compreensão de sua época sobre os governos, especialmente 

a partir de ter vivenciado momentos politicamente conturbados em Atenas. Platão teria 

se esforçado para empreender uma retomada da discussão acerca da realeza, mas 

com um novo e diferente sentido, que seria proporcionado pela filosofia. A proposta 

desse novo sentido é a de tentar descrever uma espécie de “realeza filosófica”. A 

República e o Político teriam se constituído como momentos importantes para o 

estabelecimento dessa nova forma de entender o governo e os governantes, já que 

no primeiro diálogo teríamos uma tentativa de descrição de uma cidade governada 

pela razão, enquanto no segundo se tenta buscar uma delimitação mais precisa de 

um verdadeiro governante enquanto se acrescenta a discussão sobre uma 

organização da cidade tentando emular esse verdadeiro governante, mesmo que de 

forma imperfeita e inacabada. 

 A delimitação dessa “realeza filosófica” se constitui como uma das principais 

tarefas presentes no Político, como aponta Jorgensen (2017, p.159), que embora não 

se utilize deste termo acaba por seguir um caminho semelhante, apontando a 

necessidade de delimitação mais precisa da política em relação aos ofícios da Pólis.  

Parte desta tarefa de delimitação passa pelo que Soares (2002, p.163) comenta, 

mostrando um aspecto importante presente no diálogo, que é o estabelecimento das 

particularidades da ciência política. Esse processo de estabelecimento das 

particularidades da ciência política permitem uma definição mais precisa do elemento 

político dentro do campo do conhecimento, diferenciando-a enquanto o principal 

elemento necessário aos governantes. O Político é o momento de delimitação da 

política e do seu espaço dentro da cidade. 

 No Político, temos a formulação de que o governo é uma forma específica de 

conhecimento definidora de quem o possui. No diálogo, a relação entre o 

conhecimento e o governo já é explicitada desde o início pelo Estrangeiro nos 

procedimentos iniciais da divisão, onde temos acesso a uma compreensão inicial 

formulada cerca deste tema que insere o político dentro daqueles detentores de um 

conhecimento específico, como podemos observar no trecho destacado a seguir: 

 

Estrangeiro: Pois bem, se um cidadão qualquer é capaz de dar conselhos ao 
soberano de um país, não poderemos dizer que nele existe a ciência que o 
próprio soberano deveria ter? 



41 

 

Jovem Sócrates: Sim, diremos.    

Estrangeiro: Mas a ciência de um verdadeiro rei, não é a ciência própria do 
rei? 

Jovem Sócrates: Sim 

Estrangeiro: E aquele que a tiver, sendo rei ou simples cidadão, não terá 
direito, em virtude de sua técnica, ao título real? 

Jovem Sócrates: Certamente que sim. (Político 259a-b, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

 

 O político deve ser posicionado dentre aqueles que detêm o conhecimento, 

mesmo que ele não faça parte daqueles que exercem o poder. Então, pode-se 

perceber uma espécie de diferenciação daqueles que possuem esse tipo de 

conhecimento. É uma compreensão que contraria uma noção tradicional de realeza, 

que geralmente é entendida a partir da hereditariedade. Temos aqui uma espécie 

diferente de realeza, que se diferencia por possuir ou não um tipo de conhecimento, 

talvez por isso é importante a menção aos “simples cidadãos” que detêm o 

conhecimento, mesmo o próprio diálogo tenha uma postura um pouco restritiva quanto 

à possibilidade do cidadão médio alcançar o conhecimento adequado para o 

governo26. Essa passagem permite também perceber que esse tipo de conhecimento 

pode ser buscado pelo cidadão e se ele o tiver ele é um governante mais legítimo que 

o governante que não o possui. 

 Acerca desse conhecimento específico, podemos perceber que os termos 

“técnica” (τέχνη) e “ciência” (επιστημή) aparecem em um sentido semelhante, fazendo 

referência ao tipo de conhecimento adquirido pelo político. Márquez (2012) aponta 

que, embora exista um certo consenso entre os comentadores de que os dois termos 

possam ser intercambiáveis em relação ao seu sentido no diálogo, mesmo 

representando concepções distintas nas formulações expressas nos diálogos 

platônicos, devemos examinar mais a fundo essa questão. Ele mostra que no Político 

o termo “ciência” é reservado às formas de conhecimento que podem se associar ao 

bom, justo e o nobre, e que estas associações atribuem certo grau de sabedoria ao 

seu detentor. Enquanto isso, o termo “técnica” sempre implica uma capacidade de 

interpretar certas estruturas eidéticas para o uso concreto em situações da vida 

cotidiana. Diferenciar estas duas formas de se referir ao conhecimento do político 

                                                 
26

 A posição do Estrangeiro no Político é a de que qualquer pessoa com o conhecimento adequado 

deve ser entendida como governante. Ou seja, há uma postura de justificação epistemológica do 
governo. Entretanto, como veremos no capítulo seguinte, há uma posição um tanto pessimista quanto 
à possibilidade de uma grande massa de cidadãos alcançar esse conhecimento, o que acarreta 
dificuldades que dificultam iniciativas de mudança das leis vindas dos cidadãos. 
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carrega uma certa dificuldade, tendo em vista que o Estrangeiro, embora se refira ao 

conhecimento do governo como um objeto independente acaba não delimitando de 

forma clara em que momento cada termo deve ser empregado. 

 Essa forma de olhar para a política a partir de um objeto de conhecimento 

específico não é uma concepção original que Platão formula. Como Lisi (2011) aponta, 

Platão está seguindo Heráclito e Protágoras na tradição filosófica grega, que tinham 

concepções semelhantes acerca da política, diferenciando-a de outras espécies de 

conhecimento, fazendo com que o conhecedor da política como algo específico se 

destaque em meio a uma multidão. 

 Dada essa diferenciação em um tipo específico de conhecimento cabe 

perguntar sobre qual seria esse tipo de conhecimento ou a sua natureza. Embora não 

haja no diálogo nenhuma menção a “Ideia” ou “Forma”, podemos ter algumas pistas 

importantes sobre essa concepção. Uma possível pista é tirada das reflexões que o 

Estrangeiro faz acerca do uso de paradigmas, em sua concepção inovadora tratada 

no diálogo. Como já foi dito no capítulo anterior, Platão emprega uma concepção de 

paradigma única no Político, onde ele se constitui como um modelo corpóreo, 

sensível, que conserva uma relação de semelhança com alguma realidade inteligível 

não acessível pelos sentidos. Quando o Estrangeiro detalha essa semelhança ele diz 

o seguinte: 

 

Estrangeiro: mas as maiores e mais preciosas realidades não possuem 

imagens criadas que dêem aos homens uma intuição clara, imagens que 
apontaríamos quando quiséssemos satisfazer a alma que nos interroga, e 
que bastaria adaptar a este ou àquele sentido para satisfazer a curiosidade. 
Assim é necessário procurarmos saber dar a razão de cada coisa e 
compreendê-la; pois as realidades incorpóreas, que são mais belas e as 
maiores, revelam-se apenas à razão e somente a ela, e é a tais realidades 
que se refere nossa discussão de agora. Além disso, é mais fácil, qualquer 
que seja o assunto de que se trate, servir-mo-nos de pequenos exemplos em 
lugar de grandes. (Político 285e-286b, tradução de Jorge Paleikat e Jorge 
Cruz Costa, grifo nosso) 
 

  O paradigma é usado como instrumento metodológico e faz referência a esse 

tipo de conhecimento especial que eles estão buscando. O trecho em negrito é uma 

menção direta desse tipo específico de conhecimento inteligível, detalhando aspectos 

acerca das suas qualidades e das suas características. É um conhecimento 

incorpóreo, em um nível mais alto que só se revela por meio da razão. Esse trecho 

em específico nos permite tentar realizar uma aproximação com vistas a estabelecer 

relações importantes acerca do que foi apresentado anteriormente sobre as Ideias. 

Pelo jeito que o conhecimento político é tratado aqui, podemos lançar como hipótese 
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uma possível proximidade entre o objeto de conhecimento da ciência política como é 

tratada no diálogo em específico com a formulação platônica das Ideias, onde ambos 

partilham de características que podem ser consideradas semelhantes. Mesmo se 

ambos não podem se igualar pelo menos podemos supor que se aproximam, com a 

busca do conhecimento realizando um caminho ascendente em direção a essa 

realidade inteligível. Esse caminho ascendente culmina com a definição do verdadeiro 

governo como aquele detentor de uma ciência própria, como vemos a seguir: 

 

Ora, para sermos consequentes, aos nossos princípios, não nos 
apercebemos de que o caráter que deve servir para distinguir essas 
constituições é a presença de uma ciência, e não a alguns ou muitos, a 
liberdade ou a opressão, a pobreza ou a riqueza? (Político 292c, tradução de 
Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso). 

  

 Nesse trecho temos o início da avaliação empreendida pelo Estrangeiro acerca 

das formas de governo. O caráter definidor de um verdadeiro governo é o se ele detém 

ou não o conhecimento. A arte de reinar se configura como um tipo de conhecimento, 

e as regras, se de acordo com esse tipo de conhecimento são justificadas e constituem 

um verdadeiro governo. Essa posse da arte de governar se traduz em uma concepção 

legitimadora do governo, fazendo com que os governos não tenham um tamanho ou 

forma ideal quando o conhecimento se encontra presente. Há o estabelecimento de 

uma hierarquia feita pelo Estrangeiro quando a existência de uma constituição ideal e 

verdadeira é posta como a única, enquanto que todas as outras demais constituições 

se apresentam como cópias ou imitações. Para o Estrangeiro, ela é ancorada no 

conhecimento, como vemos abaixo: 

Estrangeiro: Enquanto se valerem da ciência e da justiça, a fim de conservá-
la, tornando-a a melhor possível, e por semelhantes termos definida, uma 
constituição deve ser, para nós, a única constituição correta. Quanto às 
demais, que mencionamos, acreditamos não serem constituições legítimas, 
nem verdadeiras: não passam de imitações que, se produzem boas leis, é 
por serem apenas cópia dos melhores traços desta constituição correta 
(Político 293e, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa). 

  

 A forma verdadeira da constituição é alçada ao topo da hierarquia das formas 

de governo, culminando um processo ascendente de delimitação do objeto da ciência 

política ao mesmo tempo que ocorre uma delimitação mais precisa do verdadeiro 

governante. Esse tipo de compreensão, de um único governo em relação às outras 

formas como imitação pode ser melhor explorada quando for abordada a sua relação 

com as leis, mas neste ponto, acerca da relação entre governo e conhecimento em 
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Platão podemos estabelecer um diálogo com o que observa Brooks (2010), ao 

identificar uma distinção entre uma “política ideal” e uma “política prática” em Platão. 

A política ideal é aquela em que o governante detém o conhecimento necessário ao 

governo de forma exata, mas Platão a teria concebido como uma utopia e Brooks nos 

remete à República (592b-c)27 para ilustrar esta compreensão. Desta política ideal se 

daria uma “política prática”, que preservaria os objetivos ideais, mas se abriria para 

reflexões mais cotidianas e práticas das temáticas políticas, especialmente as da 

sociedade, com as leis entrando em discussão com mais ênfase a partir desse olhar 

prático. O governo verdadeiro se assemelharia com o governo descrito na República, 

com um governo próximo de uma política ideal, um modelo, enquanto as outras formas 

de governo se aproximam da política prática com seu caráter de imitação. 

 Só existiria uma forma verdadeira de constituição, aquela que é governada por 

aquele que possui o conhecimento da arte de governar. O verdadeiro rei, no governo 

ideal, não necessita governar por leis. Nesse ponto, a descrição do “verdadeiro 

governo” é muito mais próxima da governança tratada no mito de Cronos do que da 

governança humana. A condição humana na era de Cronos era outra. Há uma certa 

ambivalência na questão do verdadeiro governo: é possível o governo legítimo, do rei 

possuidor do conhecimento da arte de governar ou não? Podemos ter um indicativo 

de como essa reflexão se dá no Político quando o Estrangeiro passa a sua análise 

para a aquelas formas de governo que são cópias ou imitações. Como podemos ver 

a seguir: 

EST.: Ora, no momento em que buscamos a constituição verdadeira, essa 
divisão não era necessária, como demonstramos. Entretanto, afastada essa 
constituição perfeita e aceitas, como inevitáveis, as demais, a legalidade 
e a ilegalidade constituem, em cada uma delas, um princípio de dicotomia. 
(Político 302a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso). 

 

 É interessante notar que o Estrangeiro coloca a constituição verdadeira no topo 

da hierarquia, mas parece a tratar como meramente ideal, com as outras formas sendo 

tratadas como “inevitáveis”. Ou seja, a condição humana seria, portanto a de sermos 

governados por imitações do verdadeiro governo. Essa ambivalência acerca da 

plausibilidade do verdadeiro governo no diálogo pode nos levar a uma mensagem 

pessimista, já que uma resposta negativa estabelece que o destino da condição 

                                                 
27

     “Mas – respondi – talvez haja um modelo no céu para quem o queira contemplar e organizar, 

segundo ele, seu governo particular. De resto, não importa de modo algum que esta cidade exista 
ou deva existir um dia; pois só de acordo com esta é que ele se comportará, com mais nenhuma 
outra (República, 292b-c, tradução de J. Ginsburg) 
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humana é ter um governo de sofistas, mas há também um reconhecimento de que 

nem todos os governantes da era de Zeus são sofistas e que existiriam nuances 

nesses governos, uns melhores que os outros. O Estrangeiro nos apresenta um 

dilema e uma escolha e sugere que nossas escolhas metafísicas são também 

escolhas práticas sobre o nosso entendimento (AMBUEL, 2013). 

 Por último, pensamos poder refletir a partir das considerações de Roselyn 

Weiss (1995), que aponta que o governante descrito pelo Estrangeiro nutre uma 

proximidade forte com Sócrates. Ela afirma que as concepções apresentadas pelo 

Estrangeiro no Político não entram em conflito com aquelas do início de sua obra, mas 

na verdade são um desenvolvimento dos diálogos socráticos. Quando o governante é 

apontado como aquele que implanta a opinião correta na alma dos cidadãos não é 

nada diferente do papel que Sócrates teria cumprido em sua vida. Segundo a autora 

(WEISS, 1995) “o paradigma do tecelão é em sua essência socrático” (p.222) pois é 

o governante sábio que orienta a cidade para a sabedoria, a justiça e o belo, agindo 

tanto na alma dos cidadãos como nas instituições da cidade para a busca da harmonia 

e do equilíbrio. 

 Portanto, podemos tentar uma síntese acerca do papel que a relação entre a 

política, o conhecimento e o governo ocupam no Político partindo de alguns pontos-

chave para que seja possível facilitar a compreensão da temática abordada. 

 O primeiro ponto a ser abordado é que se tomadas as análises acerca do 

governo e da política em Platão temos um papel fundamental dado à filosofia. Estamos 

imersos em uma realidade material e sensível, desejando bens sensíveis e ilusões de 

justiça a todo o momento. A filosofia, enquanto educadora, age para o 

redirecionamento desse desejo, fazendo com que nossas almas passem a se voltar 

para um tipo de realidade superior, inteligível, que faça com que desejamos o 

verdadeiro Bem e a verdadeira Justiça, guiando nossa ação individual e coletiva. 

 O segundo ponto é o de que política é uma forma de conhecimento, um tipo 

específico, que podemos considerar intimamente ligada às concepções platônicas de 

conhecimento, especialmente quando se comenta acerca da natureza do político 

podemos perceber uma certa relação de proximidade entre o conhecimento inteligível 

como objeto filosófico da política. Ambos estão em uma dimensão de inteligibilidade 

que só é possível se alcançar por meio do exercício filosófico guiado pela razão. Não 

há nenhuma menção explícita no diálogo ao fato de que o governo deve ser exercido 
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por um filósofo ou por um conjunto de filósofos como a aristocracia filosófica da 

República, mas é possível traçar a hipótese de que o político pode sim se assemelhar 

ao filósofo dada a natureza do conhecimento que ambos buscam, fazendo com que a 

hipótese de que o político descrito ali tenha uma proximidade com o Sócrates dos 

diálogos iniciais de Platão, como mencionamos mais acima. 

 Por fim, podemos afirmar que há um processo ascendente na relação 

entre o conhecimento e os governos, que permite que o governo do político 

detentor do conhecimento ocupe um posto no topo da hierarquia, fazendo com 

que todos os outros governos sejam imitações ou cópias do mesmo. Do mesmo 

jeito que esse governo do detentor do conhecimento ocupe o topo da hierarquia 

é possível perceber também um certo pessimismo, já que as outras formas de 

governo são tratadas como inevitáveis, o que pode refletir a maior atenção dada 

ao papel que as leis ocupam no diálogo, uma reflexão que não tinha sido feita 

anteriormente. A questão da relação entre o verdadeiro governo, o 

conhecimento e as leis se fazem intimamente ligada no diálogo.            
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CAPÍTULO 3 - A QUESTÃO DAS LEIS NO POLÍTICO 

 
 Platão foi um filósofo que se preocupou de forma considerável sobre política, 

tendo escrito bastante sobre esse tema. Dentro desta temática, escreveu também de 

forma considerável acerca das leis, especialmente se nos atentarmos para o fato de 

As Leis ser o seu maior diálogo. Woozley (2010) nos aponta sobre como é 

surpreendente um filósofo como Platão ter escrito tanto sobre leis, mas tenha 

mostrado tão pouco interesse na filosofia das leis de forma mais detalhada. O autor 

defende que a preocupação principal de Platão acerca das leis se dá muito mais de 

uma forma prática do que uma forma teórica ou filosófica. Platão teria uma 

característica tanto utópica quanto conservadora acerca das leis, pois aliava reflexões 

e propostas que tratavam das melhores formas de organizar a cidade ao mesmo 

tempo que tentava proteger estas melhores formas dos infortúnios presentes nas 

mudanças. Se tomarmos as suas reflexões acerca da construção da cidade, seja na 

República e sua tentativa de pensar os alicerces de uma sociedade orientada pela 

filosofia até os seus últimos detalhes, ou nas Leis e no Político, onde a reflexão se 

amplia para elementos mais práticos e detalhistas, temos o ideal de uma sociedade 

estável avessa à dinâmica da transitoriedade e da mudança.  

 A maior parte do trabalho necessário para a construção da cidade é feita pelos 

fundadores e a estrutura organizativa da cidade, inclusive a institucional, se faz no 

sentido de preservação desse desenho organizativo inicial criado tendo em vista que 

ela foi constituída baseada em preceitos filosóficos. Esse pressuposto se constitui 

como um elemento importante a ser considerado para buscar entender qual o papel 

que as instituições e as leis ocupam na sociedade quando Platão comenta acerca 

destes temas em seus diálogos. As reflexões sobre as leis nos diálogos platônicos 

nunca foram tema de grande importância por parte dos comentadores. Lisi (2013) 

comenta que a temática das leis nos diálogos platônicos só ganhou verdadeiro 

destaque a partir de meados da metade do século XX, a partir da publicação da obra 

A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper, onde o autor austríaco faz uma 

análise sobre as concepções políticas de Platão, defendendo que ele teria sido o 

primeiro dos filósofos a defender alguma forma de totalitarismo, fazendo uma dura 

crítica à sociedade pensada na República. Desde então, há um maior interesse nas 
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questões políticas em Platão, em especial as reflexões acerca da sociedade e governo 

com vistas a responder às críticas de Popper. 

 Embora se comente que Platão não teria desenvolvido propriamente uma 

filosofia acerca das leis, nem que esse tema tenha se constituído como um interesse 

específico em separado de sua investigação filosófica, nada disso impede uma 

tentativa de elucidar os momentos em que Platão reflete e comenta acerca das leis, 

especialmente nos escritos em que esta temática ganha um maior protagonismo e 

destaque, como é o caso do Político. A temática das leis aparece esporadicamente 

na República e se faz presente em um sentido secundário; entretanto, no Político 

podemos notar uma situação um pouco diferente. É verdade que a questão das leis 

não é declaradamente o objeto central do diálogo (o objetivo declarado do diálogo é a 

busca pela definição do político), mas dentro das temáticas tratadas, é possível 

perceber uma maior participação das questões concernentes às leis, especialmente 

as que discutem sobre sua necessidade e seu status filosófico. Mesmo não tendo 

propriamente uma “filosofia das leis” desenvolvida de forma sistemática, podemos 

encontrar reflexões importantes que dão um olhar filosófico sobre o papel das leis em 

uma sociedade, tratando sobre o seu posicionamento dentro de uma visão de mundo 

filosófica, especialmente se olharmos estas reflexões em paralelo com concepções 

platônicas importantes sobre a ontologia, epistemologia e ética. 

  Bartlett (2017) comenta que mesmo sendo o Político um diálogo de difícil 

interpretação, duas temáticas saltam aos olhos como centrais: o mito de Cronos e 

abordagem acerca das leis. Ele acrescenta ainda que uma parte importante das 

reflexões sobre as leis no Político contribuem de forma importante para o 

entendimento acerca da natureza das leis, especialmente para aqueles que buscam 

compreender concepções importantes que estão presentes em democracias liberais 

na atualidade. É mais ou menos na mesma linha também que segue o entendimento 

de Lisi (2013), que tenta mostrar que no Político e nas Leis é possível identificar já em 

Platão algum resquício primitivo de uma concepção de “poder legal” 28 , noção 

importante a partir da idade moderna e do advento do liberalismo político. Tal visão 

pode divergir um pouco da concepção anteriormente comentada de Woozley, que 

defende uma ausência de uma filosofia das leis em Platão. Portanto, essa visão 

pressupõe, mesmo que de forma não central, uma noção de que as leis em Platão 

                                                 
28

 O termo em inglês é “the power of the law”. 
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têm um tratamento filosófico, sendo o Político um diálogo importante para essa 

compreensão.  

 Berges (2011), seguindo uma linha de maior destaque acerca do papel das leis 

no Político, propõe uma forma um olhar para o diálogo que o divide em três partes 

principais: a divisão, o mito e o paradigma. É nesta última parte do diálogo que se 

encontra o espaço reservado à tentativa de se estabelecer o papel do governante na 

cidade, assim como o da ciência política. Seria então neste último ponto que poderia 

ser extraído um conteúdo filosófico importante acerca das leis, que se constituiria 

como uma importante contribuição de Platão para a filosofia política e o debate 

envolvendo suas questões práticas. Ela identifica no diálogo a apresentação de duas 

atitudes possíveis perante as leis, que operam no sentido de uma busca de justificação 

e necessidade: 

a) mesmo em uma cidade com um verdadeiro governante não dependendo das leis é 

necessário algum agrupamento geral de regras para não ter que lidar com cada caso 

individualmente, assim também como para a recordação das ordens do governante 

quando ele não estiver presente; 

 b) que na ausência do verdadeiro governante, os governos devem fazer o máximo 

para imitá-lo, fazendo com que suas leis imitem da melhor forma possível seu governo 

e por isso devem conservar suas leis escritas e não tentar modificá-las sem a garantia 

do conhecimento.  

 Márquez (2012) nos informa sobre como a questão das leis se encontra dentro 

da necessidade apresentada ao Estrangeiro e ao Jovem Sócrates de separar o 

verdadeiro político de suas imitações prejudiciais à cidade, se constituindo como a 

parte mais importante do diálogo. Ele observa duas perspectivas acerca das leis que 

devem ser trabalhadas. Estas duas perspectivas trabalham em conjunto com as duas 

atitudes apresentadas por Berges, que foram destacadas acima. A primeira é a que 

toma a questão das leis a partir da perspectiva do verdadeiro governante, que é 

forçado a usar a lei como um instrumento já que ele não pode se fazer presente em 

todo o lugar que precisa e que lhe é permitido desobedecer caso esteja presente; a 

segunda é a que encara as leis a partir da perspectiva da cidade, onde a lei é usada 

como um instrumento para que a cidade se proteja de si mesma, impedindo mudanças 

ancoradas em falsas opiniões sejam feitas, podendo promover uma situação de 
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desarmonia e injustiça, prejudicando o equilíbrio da cidade e fazendo com que a vida 

dos seus cidadãos piore de forma considerável. 

 No diálogo, a discussão empreendida acerca das leis se encontra presente em 

conjunto com a análise das formas de governo. É possível lançar como hipótese, que 

a discussão e o trato filosófico acerca das leis já se constituem como uma questão a 

partir do momento em que o Estrangeiro, elencando as condições para a análise das 

formas de governo, aponta a ausência ou não de leis escritas como fator importante 

para a sua avaliação. Os fatores que o Estrangeiro apresenta para a avaliação das 

formas de governo são: o número de governantes, se são muitos, poucos ou somente 

um; a riqueza e a pobreza; a opressão e a liberdade e a ausência de leis ou a presença 

de leis escritas (Político 292a)29. Uma reflexão sobre as formas de governo também é 

feita na República e se formos operar uma comparação, podemos notar que a análise 

das formas de governo no Livro VIII, inteiramente dedicado à análise das formas de 

governo e suas transformações, não analisa em nenhum momento o papel das leis 

nestas e nem faz qualquer menção acerca da sua importância. 

 Um primeiro enfoque importante para se compreender acerca da temática das 

leis no Político é o que diz respeito à sua dimensão epistemológica, que ganha 

bastante destaque na passagem dedicada ao debate sobre a natureza das 

constituições e do verdadeiro governo. Não é possível pensar a questão das leis no 

Político sem pensar diretamente sua relação com o conhecimento e a dimensão 

epistemológica das concepções platônicas. Como vimos, a legitimação do governo é 

uma legitimação que é dada pelo conhecimento, onde o detentor do verdadeiro 

conhecimento da arte de governar está legitimado a assumir o poder. Mas essa 

legitimação não ocorre de forma fácil, já que um dos principais problemas tratados é 

justamente se é possível existir um político genuíno que obtenha o conhecimento. 

Talvez seja por isso que a questão do verdadeiro governante é tratada em diálogo 

com a sua diferenciação a partir dos seus imitadores dentro da cidade, em um esforço 

de delimitação das suas especificidades dentre todos os imitadores possíveis. 

  E nesse caso – o de haver um governante legítimo – temos uma situação onde 

o conhecimento proporciona ao governante estar um grau acima das leis. Esta é uma 

ideia importante na compreensão da relação entre leis e conhecimento. No Político, 

                                                 
29 “Estrangeiro:E então? Alguma dessas constituições será exata se definirmos simplesmente por 

estes termos: um, alguns, muitos, riqueza e pobreza, opressão e liberdade, leis escritas ou 
ausência de leis?” (Político 292a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso) 
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somos informados de que o governo da lei é inferior ao governo do conhecimento e, 

portanto, em nenhum momento a lei pode ser melhor do que uma forma de governo 

em que esteja presente o conhecimento genuíno. Se olharmos de forma adequada ao 

que a lei é de fato, mesmo em seu melhor aspecto, ou seja, quando feita por um 

verdadeiro político, ela ainda é pior do que o governo de um político detentor do 

conhecimento. No melhor dos casos a lei pode se aproximar do verdadeiro 

conhecimento e mesmo superior à ignorância é inferior a ele (MÁRQUEZ, 2012). Essa 

distinção é essencial para estabelecer o governo do político detentor de conhecimento 

como a melhor constituição, o que é confirmado pelo Estrangeiro, como expresso 

abaixo: 

Estrangeiro: Pois, parece que entre todas as constituições, esta será absoluta 
e unicamente a exata, na qual os chefes seriam possuidores da ciência 
verdadeira e não de uma aparência de ciência; e esses chefes, quer se 
apoiem ou não em leis, quer sejam desejados ou apenas suportados, 
pobres ou ricos, nada disso assume a menor importância na apreciação desta 
norma exata (Político 293b-c, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, 
grifo nosso). 

 

 A superioridade do conhecimento perante a lei é ilustrativa, dada a afirmação 

de que o governante verdadeiro pode sempre agir em uma posição de indiferença 

perante as leis, onde mesmo assim está mais do que habilitado a fazer um governo 

verdadeiramente justo e bom para a cidade, fazendo cumprir a sua tarefa de tornar 

melhor a vida dos cidadãos. Portanto, notamos o estabelecimento de uma hierarquia 

feita pelo Estrangeiro e ela é importante para entendermos a relação que as leis têm 

com o verdadeiro governo quando ele estabelece a existência de uma constituição 

ideal e verdadeira, a única, e todas as outras demais constituições se apresentam 

como cópias ou imitações. Para o Estrangeiro, a verdadeira constituição é ancorada 

no conhecimento, fazendo com que o caráter que a lei praticada nas cidades seja o 

de versões de uma imitação. O Estrangeiro chega a usar o termo “simulacro” para 

tratar destas outras formas de governo e constituições30. 

 Nesse sentido, temos uma alegação que pode ser destacada acerca da 

natureza das leis: a compreensão de que a sua natureza é a de uma cópia. A noção 

de “cópia” dada às leis nos remete a noções que se constituem como importantes na 

                                                 
30 “Estrangeiro: É necessário que tais simulacros de constituições, para imitar o mais perfeitamente 

possível esta constituição verdadeira – o governo do único competente – procurem, uma vez 
estabelecidas suas leis, jamais fazer algo contra as leis escritas e os costumes nacionais.” (Político 
300e-301a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo nosso). 
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epistemologia platônica, como as de modelo e cópia. Tomando essa analogia feita 

pelo Estrangeiro, temos uma situação onde as leis teriam sempre seu caráter 

essencial de cópia da verdadeira e única constituição.  

 Essa relação entre modelo e cópia é tratada na esfera epistemológica, mas 

pode ser extrapolada para a dimensão política, como comenta Laks (1990), que nos 

apresenta uma discussão importante acerca de como podemos entender essa relação 

modelo/cópia dentro da temática das leis. Essa noção é apresentada por Laks como 

uma forma de “paradigmatismo”, onde o modelo ideal se constitui como paradigma de 

algo não ideal ou corpóreo, sendo que no caso das leis o modelo é o governo ideal, 

do verdadeiro político, enquanto as leis se esforçam para emular uma organização 

social e política geral de como seria esse governo, sendo portanto uma cópia deste. 

O paralelo apresentado por Laks é baseado no trabalho de Morrow (1953), que busca 

uma relação entre o legislador nas Leis e no Político com aquele que o demiurgo 

ocupa no Timeu. Da mesma forma que o demiurgo trabalha como arquiteto do mundo 

com o material que tem disponível, também ocorre com o legislador, que deve 

trabalhar com a formatação das leis com aquilo que está a seu alcance.  

É importante ressaltar que essa noção “paradigmatista” apresentada por Laks 

difere da própria compreensão de paradigma que aparece no Político. No Político, o 

paradigma é apresentado como sendo algo material que nos remeteria a uma noção 

semelhante inteligível, que guardaria certas estruturas semelhantes que facilitariam o 

trabalho do conhecimento e da transição do corpóreo e material para o inteligível31. 

 A compreensão de uma distinção entre modelo e cópia pode ajudar a 

esclarecer uma parte das concepções políticas de Platão, já que se formos olhar em 

um sentido mais geral na obra platônica poderíamos compreender a República como 

a descrição de um modelo, um paradigma, enquanto que todas as outras formas de 

tratar a cidade fora desse modelo, seja nas Leis, seja no Político deve ser encaradas 

como cópias. Se formos olhar em um sentido mais estrito no Político temos a 

constituição verdadeira, a do político com conhecimento, como o modelo ou 

paradigma e todas as outras organizações como cópias, sendo preciso então um 

estabelecimento das leis como uma cópia mais perfeita possível para tentar reproduzir 

certos aspectos da justiça e do bom governo. Marquéz (2012), acerca dessa questão, 

                                                 
31 Sobre a noção de paradigma adotada no Político 277d - 286b, apresentamos no capítulo 1 uma 

breve discussão acerca da concepção de paradigma empregada. Para maiores detalhes acerca da 
concepção única de paradigma no Político, ver Kato (1995). 



53 

 

afirma que neste caso “a lei é uma figura estática do conhecimento dinâmico do 

político” (p. 255, tradução nossa). 

 Mesmo tentando estabelecer as leis como uma cópia perfeita do modelo ideal 

elas nunca perdem esse caráter de imitação intrínseco à sua natureza. Portanto, 

estabelecer uma lei ancorada em um fundamento imutável pode se constituir como 

uma dificuldade, muito pelo fato de que ela tem o desafio de operar no sentido de lidar 

na regulação e orientação de algo mutável e corpóreo e precisa dar conta das 

mudanças humanas e das mais variadas circunstâncias a que as sociedades e os 

indivíduos são suscetíveis. É uma situação que as leis estão condenadas, a de se 

voltarem para um fundamento universal em um conhecimento imutável, mas que 

necessariamente vai ter que lidar com objetos mutáveis. É uma dificuldade pensada 

por Bartlett (2017), que acrescenta uma concepção importante acerca dessa relação 

entre modelo e cópia, mostrando as dificuldades entre a relação entre o mutável e o 

imutável e seu paralelo em comum com as noções epistemológicas de Platão ao dizer 

que 

o que é verdadeiro nas artes e (outras) ciências – navegação, medicina, 
educação física – é também verdadeiro na política: ser governado por lei fixas 
escritas, em vez de os ditames da ciência determinada no local pelo 
conhecedor, é destruir a ciência. Julgada pelo seu próprio padrão, a lei deve 
ser encontrada em falta; não pode fazer o que deseja fazer ou o que se 
espera ser nesse aspecto infinitamente inferior à inteligência ou a mente 
científica (p.242, tradução nossa). 

 

 Essa situação de diferença fundamental entre as leis e o conhecimento é um 

reconhecimento de que a lei só se faz presente onde é impossível se constituir o 

verdadeiro conhecimento. O próprio papel substitutivo que a lei ocupa aponta 

problemas na questão acerca do conhecimento verdadeiro do político, gerando uma 

situação onde se há um político verdadeiro as leis podem ser secundarizadas, 

deixando de ter o seu papel como central na sociedade. Ou seja, por estar em um 

patamar de conhecimento diferente, a lei, ao se constituir como regra escrita, já 

pressupõe um processo de diferenciação no que diz respeito à sua natureza. A 

diferença fundamental que se dá entre a lei e o conhecimento condena a lei a um 

espaço de segunda categoria, onde vai ser sempre notório o papel que se encontra 

em um patamar inferior ao conhecimento. Mas a questão que se faz presente a partir 

destas reflexões é: por que então elas se fazem necessárias? As respostas a esta 

pergunta podem ser interpretadas como tentativas de se buscar uma justificação 

filosófica para o uso das leis, podendo talvez contrariar uma concepção de que Platão 
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não teria feito uma filosofia da lei. Se, pelo menos, não fez nenhum diálogo em 

específico acerca do tema, ou não criou uma doutrina das leis, tais quais suas 

formulações acerca das Ideias, da imortalidade da alma, da dialética, podemos ler no 

Político momentos de reflexão sobre o papel das leis, principalmente tentando buscar 

encontrar os porquês da necessidade do uso de leis, assim como o seu papel dentro 

de uma sociedade. Pode não ser um trato filosófico mais detalhado, mas certas 

posturas podem ser elucidadas. 

  Uma primeira abordagem em relação às leis parte das reflexões 

iniciadas com a comparação que o Estrangeiro faz entre as regras de uma competição 

e os competidores, especialmente acerca das dificuldades entre se estabelecer regras 

gerais em relação com situações particulares. Entre 294d-295a é apresentada uma 

compreensão de que do mesmo jeito que as regras das competições servem para 

regular alguns aspectos gerais da conduta dos competidores, mesmo que não dando 

conta de casos individuais, devem ser feitas para abarcar as situações de um modo 

geral, as leis também devem ser entendidas da mesma forma. As leis se justificam a 

partir de uma necessidade de reger uma série de condutas gerais mesmo não 

abarcando as particularidades. Mesmo em uma situação de presença constante do 

verdadeiro governante há dificuldades para que ele se faça presente em momentos 

particulares para operar uma regulação precisa acerca da conduta de seus 

governados. É uma dificuldade natural ter exceções e particularidades para um 

conjunto de regras, mas para a maioria dos casos é necessário um entendimento 

geral. O Estrangeiro, ao realizar a comparação entre as regras das competições e o 

papel das leis, diz que “acontece o mesmo com o legislador: tendo que prescrever a 

suas ovelhas obrigações de justiça e contratos recíprocos, jamais seria capaz, 

promulgando decretos gerais, de aplicar a cada indivíduo a regra exata que lhe 

convém.” (Político, 294e-295a). Esse estabelecimento de regras gerais consiste em 

uma primeira justificação para a necessidade das leis, pois a intenção aqui é a de se 

criar indicações a serem seguidas que deem conta do maior número possível de 

situações encontradas na sociedade.  

 Essas regras gerais em forma de leis escritas também se mostram úteis e 

necessárias em momentos em que o político se ausenta da cidade. As leis escritas, 

neste cenário, agem como indicações dos governantes da mesma forma que as 

prescrições escritas agem como indicações de um médico ou de um treinador. O 

modelo de ciência política implícito nessa comparação revela, para Márquez (2012) a 
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tarefa constitucional que o político detém, como sendo a de proporcionar instruções 

básicas que preparem os cidadãos para agirem de forma racional e de acordo com a 

justiça em um ambiente que pode não ser o mais adequado. Mesmo quando o 

governante não se faz presente e não pode interferir diretamente na dinâmica da 

cidade ele pode pelo menos preparar os cidadãos para tomarem boas decisões em 

variadas circunstâncias, preparando-os para desenvolver uma espécie de autonomia 

sob a regra da lei. Mesmo que não possa transmitir aos cidadãos o seu conhecimento, 

ele deixa uma série de condutas a serem observadas que são ancoradas em um 

conhecimento genuíno da justiça. Nesse aspecto, podemos notar que há uma visão 

acerca das leis que se dá a partir do ponto de vista do governante verdadeiro. E a 

partir desse olhar, é concebido que haja uma permissão para que as leis possam ser 

alteradas, tal qual ocorre com o médico ou treinador que quando precisa se afastar 

por algum motivo deixa uma prescrição médica mas pode alterá-la de acordo com as 

circunstâncias a partir de sua avaliação, como é explicitado no trecho abaixo: 

Estrangeiro: Mas quando essas leis, escritas ou não, editadas para um ou 
outro desses rebanhos humanos que, repartidos em cidades, aí vivem sob as 
leis de seus respectivos legisladores, se referem ao que é justo e injusto, e o 
legislador competente ou outro que lhe seja igual, volta atrás, deve-se 
interditá-lo de modificar essas primeiras prescrições? Tal interdição não seria 
tão ridícula quanto a primeira? (Político, 295e-296a, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa). 

 

 É importante destacar que na passagem citada, assim como em todo o trecho 

debatido, temos uma situação em que o governante é aquele que possui o 

conhecimento verdadeiro. A interdição da mudança nas leis se constitui como 

“ridícula” pois o Estrangeiro está abordando as leis a partir da perspectiva do 

governante, ou seja, daquele que detém o verdadeiro conhecimento. Da mesma forma 

que o médico com o conhecimento médico está autorizado a modificar seu tratamento 

de acordo com as circunstâncias por ter sua posição legitimada pelo conhecimento, o 

mesmo ocorre com o político.  Do ponto de vista de quem detém o conhecimento 

adequado para operar alterações no código legal, não seria, portanto, necessário 

questionar se ele pode ou não fazer as alterações que lhe couber.  Abaixo podemos 

observar outra passagem no diálogo que pode nos ajudar a clarificar as concepções 

que o Estrangeiro traz para os ensinamentos sobre o político e suas relações com as 

leis: 

Estrangeiro: Da mesma forma como o piloto, longe de escrever um código, 
mas tendo sempre sua atenção voltada para o bem do navio e seus 
marinheiros, estabelece a sua técnica como lei e salva tudo o que com ele 
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navega, assim também, de igual modo, os chefes capazes de praticar esse 
método realizarão a constituição verdadeira, fazendo de sua técnica uma 
força mais poderosa do que as leis? E não será verdade que os chefes 
sensatos podem fazer tudo, sem risco de erro, desde que observem esta 
única e grande regra: distribuir em todas as ocasiões, entre todos os 
cidadãos, uma justiça perfeita, penetrada de razão e ciência, conseguindo 
não somente preservá-la, mas também na medida do possível torná-la 
melhor? (Político 297a, tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa, grifo 
nosso) 

 

 O verdadeiro político, ou aquele que detém o conhecimento verdadeiro da 

política, está autorizado a modificar as leis pois o conhecimento o legitima. Tal postura 

guarda uma coerência, necessária de ser destacada, com o pressuposto de que o 

conhecimento da ciência política se encontra em um patamar superior às leis. Nesse 

caso, se o detentor do conhecimento se faz presente, lhe é permitido alterar todas as 

suas prescrições pois não há a possibilidade de existir uma modificação prejudicial 

dada uma condição como esta. Portanto, a condição essencial para que qualquer 

alteração nas leis seja efetuada é o conhecimento. Dando condições para que o saldo 

destas alterações seja sempre positivo, criando leis mais justas que fazem com que a 

vida dos cidadãos da cidade seja melhor e mais saudável. 

 Mas e quando não for possível ter o detentor do conhecimento como regulador 

e legislador? Quando não se tem um político detentor do conhecimento verdadeiro da 

política temos uma outra compreensão que nos é apresentada por Platão no diálogo 

em relação às leis. Esta compreensão lida com um problema que é destacado, o 

problema de se encontrar um político verdadeiro, da sua escassez e como que isso 

se reverbera em relação às leis escritas de uma cidade. Temos, portanto, um olhar 

que se volta para a perspectiva da cidade em sua relação com as leis, ao contrário do 

que fora apresentado anteriormente. É com o olhar de que a conservação da cidade 

deve ser vista como fator primordial que se dá a reflexão acerca da sua relação com 

as leis escritas. O Estrangeiro sustenta uma concepção que impõe dificuldades à 

multidão não é capaz de acessar o tipo de conhecimento adquirido pelo político (297b-

c)32. Essa dificuldade cria uma situação onde a possibilidade de mudança nas leis 

deve ser restringida, tendo em vista que se for permitido uma constante mudança na 

legislação, a população sem conhecimento pode tentar mudanças na legislação sem 

uma fundamentação adequada, criando uma situação de perigo para a lei, que mesmo 

                                                 
32 “Estrangeiro: Que a multidão, qualquer que seja, jamais se apropriará perfeitamente de uma tal 

ciência de sorte a se tornar capaz de administrar com inteligência uma pólis e que, ao contrário, é a 
um pequeno número, a algumas unidades, a uma só, que é necessário pedir esta única constituição 
verdadeira; (...)” (Político, 297b-c, tradução de tradução de Jorge Paleikat e Jorge Cruz Costa) 
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sendo uma cópia imperfeita do verdadeiro governo pode se tornar mais imperfeita 

ainda, trazendo severas consequências para a harmonia na cidade. É possível lançar 

como hipótese a adoção de um certo pessimismo nessa concepção, já que pressupõe 

que qualquer mudança nas leis operada pelo povo tem muito mais chance de ser para 

pior do que para melhor. Tal visão fica explicita se olharmos para a passagem abaixo: 

Estrangeiro: Vejamos: não havendo, para nós, senão uma única constituição 
exata, aquela a que nos referimos, sabes que as demais devem, para 
subsistir, procurar naquela as suas leis escritas e agir de acordo com o que 
hoje se aprova, ainda que não seja o mais justo? 

Jovem Sócrates: Como? 

Estrangeiro: Proibir a todas as pessoas, na polis, de transgredir as leis, e 
punir pela morte ou pelos maiores suplícios aquele que ousar fazê-lo. Este é 
um segundo recurso que constitui um princípio mais justo e mais belo do que 
o primeiro, que mencionamos há pouco. (Político, 297d-e, tradução de Jorge 
Paleikat e Jorge Cruz Costa) 

 

 Esta atitude diante das leis impõe algumas dificuldades acerca da sua própria 

mudança, explicitando um sentimento de um acesso mais adequado ao conhecimento 

para a mudança nas leis. Nesse sentido, a comparação feita pelo Estrangeiro no 

Político é novamente com o piloto de um navio ou um médico (297e-298d). O 

Estrangeiro comenta como seria problemática a situação de um médico prescrever 

um receituário, e mesmo com problemas este receituário passe a ser alterado e 

modificado por pessoas que não detém o conhecimento adequado, criando uma 

situação onde a possibilidade de piorar a vida do paciente seja grande. O mesmo 

acontece com o capitão de um navio que em caso de necessidade de ter suas regras 

modificadas pela tripulação, mesmo que sejam regras problemáticas, temos o risco 

de fazer com que as ordens oriundas da multidão sejam piores. Vai dizer o 

Estrangeiro, que “em qualquer domínio em que se estabeleçam leis e códigos escritos, 

impõe-se, em segundo lugar, jamais permitir ao indivíduo ou à massa qualquer ato 

que possa infringi-los, no que quer que seja.” (Político, 300c, tradução de Jorge 

Paleikat e Jorge Cruz Costa). O pressuposto desta afirmação citada é o de que seria 

prudente e desejável que um governo imperfeito seja submetido às regras das leis 

escritas e que suas ações – ao término do mandato – seriam julgadas a partir da letra 

da lei.  Uma situação de constante mudança nas leis operadas pela multidão passa a 

mensagem de que o povo não faz um bom trabalho ao modificar as leis, criando uma 

série de problemas para o equilíbrio da sociedade. Esta concepção pode ser 

interpretada como uma postura refratária à democracia por parte de Platão, como 

aponta Gill (1995), afirmando que esta explicação acerca de restringir a mudança nas 
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leis age no sentido de uma precaução do Estrangeiro em relação às leis, pois é notório 

que para a sua compreensão o povo não tem o verdadeiro conhecimento necessário 

para oferecer a possibilidade de mudar as leis em um sentido de realização de mais 

justiça, já que a compreensão da multidão acerca do que pode ser melhor corre o 

grande risco de não ser necessariamente a verdadeira compreensão, que o 

verdadeiro político pode ter e que é mais justa. 

 Nesse sentido, é possível tentar operar um paralelo acerca do papel que as leis 

assumem no Político e na República. Embora possa se perceber um maior foco sobre 

a questão das leis presente no Político podemos perceber que no aspecto da função 

das leis há um elemento que é mantido, que é o elemento de conservação da ordem 

inicial presente nos dois diálogos.  

Na República, a função das leis não é questionada, nem trazida ao centro do 

debate como temática, mas nas passagens onde é possível extrair algumas 

indicações podemos conjecturar que é constante um papel de manutenção e 

conservação da ordem. Não há espaço para modificação das leis pois tenta-se 

descrever uma sociedade perfeitamente adequada à razão e talvez seja este o motivo 

que a preocupação com as leis não seja central. É possível perceber, no Político, que 

essa concepção das leis como elemento central da conservação da sociedade está 

presente, mas lidando com novas situações. As leis se espelham no verdadeiro 

governo, mas não é permitido ao povo fazer mudanças nas leis pois a possibilidade 

de desordem é muito maior do que a de harmonia. Só são permitidas alterações a 

partir de um governante legítimo toma para si esta tarefa. Olhando em comparação a 

República e o Político podemos notar uma inovação acrescentada em relação à 

mudança das leis, criando uma justificação para suas alterações se feitas por quem 

detém o conhecimento adequado. Talvez esta possa ser uma diferença fundamental 

em comparação com a República.   

Lane (1995) aponta que o contraste entre a República e o Político se constitui 

como de extrema importância para entendermos alguns aspectos da organização da 

cidade, possibilitando ao leitor atento identificar certas nuances em alguns temas 

comuns aos diálogos, agindo para melhor elucidar os temas que perpassam ambos. 

Para a autora, um dos aspectos centrais de uma possível comparação entre os dois 

diálogos pode ser entendido na forma de como a sociedade deve ser organizada. Na 

República temos uma sociedade inteiramente organizada para evitar o surgimento de 

conflitos, tanto na cidade quanto na alma dos indivíduos, com esta função se 
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constituindo como sendo o fio condutor de toda a estrutura social que se desenvolve 

a partir dali. A estrutura tripartite da República é ordenada para designar a cada parte 

um papel fixo, tentando evitar misturas e desvios, tanto na organização social quanto 

na alma dos cidadãos. O desafio que se apresenta é o de constituir uma forma de 

prevenção da própria possibilidade de um conflito entre interesses opostos, crenças 

ou desejos. Portanto, as instituições, leis e tudo o mais se organizam com vistas a 

este fim. Nenhuma das visões apresentadas na República visa lidar com o tratamento 

do conflito, ao contrário do Político, que passa a ter concepções filosóficas e políticas 

que levam em conta a dimensão do conflito, buscando formas de evitar, mas também 

formas de corrigir e lidar com o mesmo. Esse espírito percebido no Político pode ser 

fruto de uma compreensão que visa a levar em considerações outros aspectos de 

dinâmicas acerca do que se encontra entre o divino e o animal. 

 Lane (1998), em outro trabalho, aponta um outro aspecto importante: o de que 

a máxima de que a autoridade política deve ser baseada no conhecimento é mantida 

tanto na República quanto no Político. Em ambos os diálogos temos os governantes 

reinando com o auxílio de leis, mas no primeiro diálogo não temos discussão sobre a 

relação entre o governo pelo conhecimento e o governo das leis, muito menos um 

aparente contraste fundamental entre as duas formas de governar. Esse assunto 

aparece de forma diferente no Político, onde esse contraste maior é explorado entre 

as duas formas de governo discutidas, assim como sobre o papel das leis em um 

sentido mais direto. A união entre filosofia e política seria uma das marcas distintivas 

das reflexões filosóficas sobre política de Platão no sentido de fixar uma base sólida 

e segura para a atividade política que ultrapasse completamente o sentido material, 

como nos aponta Rowe (2007). Na República, a cidade que é esboçada por Sócrates 

na maior parte do tempo tem sua estrutura organizada para que seja guiada pela 

tomada de decisão racional. Ainda para Rowe, a organização social que se obtém da 

cidade filosófica é consequência da formatação inicial da cidade, que preza o 

equilíbrio e a razão como princípios básicos. E é essa formatação inicial que deve ser 

preservada pelo seu sistema legal. 

  Partindo do pressuposto de que há algumas divergências, mas também certa 

continuidade em algumas concepções subjacentes, especialmente sobre aspectos 

como as leis e as instituições das cidades podemos tentar realizar uma breve reflexão 

acerca do modo como  a República trata a temática das leis, com o intuito de tentar 
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traçar paralelos importantes que irão nos auxiliar na compreensão desta questão no 

Político. 

 O controle político é feito de forma direta pelos Filósofos-Reis na República, 

fazendo com que a legislação seja tratada de forma que denota uma certa 

característica de improviso, sem muita preocupação, dada à situação de monotonia 

social que acompanharia um governo bem organizado e orientado filosoficamente 

(SAUNDERS, 2013). A legislação na República é essencialmente constitucional e é 

deixado aos Guardiões a tarefa de administrar a cidade sustentando e fortalecendo a 

harmonia tripartite da cidade, “prevenindo as degenerações que as instituições das 

sociedades humanas são naturalmente sujeitas” (WOOZLEY, 2010, p. 374). Esse 

papel conservador das leis na República talvez pode ser entendido como uma forma 

de olhar a sociedade a partir do pressuposto de que um equilíbrio bem estabelecido e 

a harmonia relegam as leis a um papel secundário, dado que o que está sendo 

gestado ali é um governo que deve servir de referência para a realização da justiça e 

sua mais alta capacidade. 

  Podemos ter uma primeira noção acerca desta reflexão no Livro II da 

República, onde Sócrates começa a realizar seu paralelo entre a concepção de justiça 

e a cidade. É curioso notar que no início desse percurso a cidade inicialmente 

concebida é chamada por Glauco de “cidade de porcos” (372d)33. Glauco reclama 

dessa cidade pensada por Sócrates neste primeiro momento pois o que foi 

apresentado por Sócrates seria uma cidade quase sem nenhum bem material, onde 

a diferenciação com os animais seria pequena, chegando ao ponto de Glauco 

perguntar se as pessoas que viveriam ali seriam alimentadas a pão seco (372c)34. 

Apesar da provocação de Glauco, de fato Sócrates pressupõe uma cidade que 

simplesmente satisfaz as necessidades naturais dos seres humanos que vivem ali 

sem qualquer preocupação em ir além disso. Essa noção é importante para a 

compreensão da dimensão do conflito na cidade. Logo em seguida, Sócrates 

apresenta então uma descrição de uma cidade luxuosa, o que levaria 

necessariamente à guerra. Concluindo a reflexão argumentando que o luxo levaria à 

guerra, Sócrates vai apontar: 

                                                 
33 “A essa altura ele observou: - Se fundasses uma cidade de porcos, Sócrates – disse – engordá-

los-ias de outro modo? (República 372d, tradução de J. Ginsburg) 
34 “Glauco então interveio: É a pão seco, parece, que banqueteias esses homens” (República, 372c, 

tradução de J.Ginsburg) 
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“Não é ainda o momento de dizer se a guerra tem bons ou maus efeitos; 
notemos apenas que descobrimos a origem da guerra nesta paixão que é, ao 
máximo grau, geradora das mais terríveis calamidades tanto no âmbito 
privado quanto público.” (República, 373e, tradução de J. Ginsburg). 

 

 Uma cidade que busca o luxo está fadada a uma condição de desequilíbrio 

constante. E é a partir deste trecho que Rowe (2007) lança como hipótese um paralelo 

entre a harmonia e o desequilíbrio das cidades com relação à necessidade ou não de 

instituições fortes. Já que a cidade inicialmente concebida por Sócrates, a “cidade dos 

porcos”, se constitui como sendo aquela onde não haveria a necessidade de grandes 

luxos ou de benesses materiais pode-se sustentar que é possível que em uma 

situação de maior equilíbrio na cidade temos a necessidade das instituições e das leis 

secundarizada. Já na cidade luxuosa, ao contrário, esse papel das instituições, em 

especial o do exército, para enfrentar as diversas guerras que se farão necessárias e 

das leis seria mais importante. Portanto, existiria um paralelo entre a harmonia de uma 

cidade e suas instituições políticas, onde uma cidade harmoniosa teria instituições 

mais harmoniosas e menos imperativas enquanto uma cidade mais desequilibrada 

teria um papel mais necessário para as suas instituições políticas, dentro delas, as 

leis. 

 Se continuarmos observando a República, podemos notar que a legislação 

ocupa um papel como importante forma de conservação da ordem harmoniosa 

estabelecida anteriormente pelos fundadores da cidade, ficando claro o papel 

ocupado pelos guardiões, onde Sócrates afirma acreditar 

que os chefes e seus auxiliares, se dignos do nome que levam, hão de querer, 
estes fazer o que lhes for ordenado e aqueles ordenar, conformando-se às 
leis, ou inspirando-se nelas nos casos que abandonaremos à iniciativa deles. 
(República 458c, tradução de J. Ginsburg). 

 

 Olhando para a passagem acima destacada podemos perceber que mesmo 

que não seja uma questão central ou mesmo que essa questão não tenha um papel 

problematizado, de fato existem leis na República e elas conservam algum papel. É 

possível notar presente o elemento da conservação da sociedade, subjacente ao que 

foi dito por Sócrates. Na prática cotidiana o papel dos Guardiões é manter a 

conservação da sociedade baseado naquilo que é descrito pela legislação. Nota-se 

que não é papel dos Guardiões agir no sentido de um questionamento das leis, mas 

somente dar seguimento às ordens para a preservação da cidade. Podemos pensar 

talvez em um caráter de instrução dado às leis. É mais ou menos o mesmo sentido 
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que encontramos também em outro momento, onde acerca da função do legislador e 

do guardião Sócrates diz que “na verdade, já disséramos que seria preciso conservar 

na cidade o espírito da constituição, em que te inspiraste, tu, legislador, para 

estabelecer as leis” (República, 497d, tradução de J. Ginsburg). 

 Portanto, notamos que a legislação atua mais como uma protetora da ordem 

inicial constituída pela razão filosófica. Esse papel é destacado no início do Livro VI, 

mas com uma indicação estabelecendo que os filósofos são os guardiões, como 

destacado abaixo: 

Sócrates: Visto serem filósofos os que podem alcançar o conhecimento do 
ser imutável, enquanto os que não podem fazê-lo, errando na multiplicidade 
dos objetos cambiantes, não são filósofos, quais devem ser tomados por 
chefes da cidade? 

Glauco: O que dizer para dar uma resposta apropriada? 

Sócrates: Os que parecerem capazes de velar pelas leis e instituições da 
cidade são os que devemos estabelecer como guardiões (República, 484b-c, 
tradução de J.Ginsburg) 

 

  Podemos perceber nesse trecho um dos lugares da obra platônica onde nos é 

oferecida uma definição do filósofo. Tendo em vista as constantes aproximações entre 

a epistemologia e política que Platão nos oferece é completamente compreensível 

perceber que seja dado o papel ao filósofo, como aquele que trabalha para 

salvaguardar as leis e as instituições da cidade. Se a cidade filosófica preza pela 

tomada de decisões baseada em uma racionalidade de seus membros, quem melhor 

para tomar conta das instituições e das leis que não o filósofo? Tendo em vista que 

uma cidade como a descrita preserva uma estrutura racional de cidade, o guardião 

sendo o filósofo é a melhor capacidade para fazer tal trabalho, fazendo com que a 

preservação da cidade se faça de forma mais harmoniosa e duradoura (ROWE, 2007). 

 Uma observação digna de ser mencionada é feita por Woozley (2010) onde ele 

aponta um aspecto importante acerca da nomenclatura dada aos guardiões. Quando 

Platão se refere ao guardião na República, o termo usado em grego é φύλαξ 

(guardião), mas nas Leis o termo que é utilizado é νομοφύλαξ (guardião da lei). Esta 

diferença na terminologia talvez pode oferecer o suporte para uma interpretação que 

toma a diferença de nomenclatura como um sinal de que teria ocorrido uma grande 

mudança na visão de Platão acerca do papel das leis se compararmos um diálogo 

intermediário como a República com as Leis, da fase tardia e apontado como 

possivelmente o último diálogo de Platão, sendo a segunda terminologia mais 
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adequada para uma concepção mais independente do papel da lei. Woozley, comenta 

que essa hipótese não seria necessariamente verdadeira, pois como vimos na 

passagem destacada, Platão já supõe uma tarefa especial de preservação da lei. 

Embora ainda fique em aberto a busca por uma explicação das razões da mudança 

na nomenclatura dos guardiões. O espírito de conservação da sociedade presente na 

República está presente no Político, uma tardia, e também podemos perceber, de 

certa forma, que há um papel reservado na institucionalidade da cidade para a 

preservação das leis. 

 Tomando como exemplo o que foi tratado acima, podemos pensar em 

mudanças na concepção de Platão em relação às leis desde a República, mas talvez 

não uma virada radical em suas formulações. Por exemplo, é possível supor que 

Platão tenha passado a olhar para a questão das leis de outra forma em seus diálogos 

tardios se olharmos para um ponto importante de comparação entre a República e o 

Político, que é o da análise das formas de governo. Enquanto que na República temos 

um livro inteiro dedicado a analisar as possibilidades das formas de governo, suas 

qualidades, defeitos e possibilidades de transformação, no Político esta análise 

também é feita com o diferencial de que as formas de governo analisadas passam a 

ser tratadas também em relação com as suas leis escritas. Como já tinha sido 

comentado no anteriormente, a própria compreensão de que há a necessidade de 

lidar de alguma forma com as dinâmicas de uma dimensão acerca de uma posição 

intermediária já pode ser tratada como uma mudança de postura, que mesmo que não 

represente uma mudança fundamental na concepção acaba sendo uma mudança no 

olhar, destacando preocupações que antes não eram tratadas. 

 Podemos perceber, pelo que foi comentado, que na República temos um 

tratamento da questão das leis de uma forma um pouco secundarizada, onde não se 

encontra nenhuma grande questão filosófica envolvendo a temática a ser 

problematizada pelos personagens do diálogo. O papel que é dado às leis opera 

somente para manter uma estrutura social equilibrada, estrutura essa que se espelha 

em uma organização filosófica racional, nada mais do que isso. Agora, a situação 

muda um pouco quando olhamos para o papel que as leis ocupam no Político. Como 

observamos, parece haver um espaço maior para esse tipo de questão, embora ainda 

possa ser possível notar – mesmo com um olhar diferente – noções centrais acerca 

do papel das leis que são mantidas. 
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  Mesmo percebendo um caráter de conservação da estrutura das leis 

associada a uma rigidez acerca das leis e das possibilidades para suas modificações. 

Pode se perceber uma certa postura “antidemocrática” nos dois diálogos, mas é 

importante uma certa cautela. De fato, Platão guarda certas ressalvas quanto à 

possibilidade da multidão ser justa. Na República, temos uma reflexão acerca da 

democracia que de fato aponta alguns problemas graves, que mesmo ela sendo um 

regime que preserve a liberdade e garanta uma importante igualdade (558c)35, pode 

ser responsável por desenvolver a tirania, tendo em vista que ela admite toda uma 

espécie de discursos contrários, mesmo os mais justos e belos como também os mais 

injustos, correndo o risco desse segundo tipo de discursos vencer pois vão se deparar 

com uma multidão de almas despreparadas para o discurso justo (564a)36. No Político, 

como vimos, temos contínuas ressalvas com a possibilidade da grande maioria da 

população de uma cidade chegar ao conhecimento da justiça e do governo, mas 

devemos encarar esta atitude, como bem destaca Gill (1995), de forma conectada 

com a dialética e a própria concepção de governo que Platão assume em suas 

concepções políticas. Quando é discutido o governo e os governantes há um 

pressuposto subjacente em Platão de que aquele que detém o verdadeiro 

conhecimento da política também detém o verdadeiro conhecimento da justiça e, 

portanto, ao ser legitimado pelo conhecimento a governar, ele vai necessariamente 

fazer aquilo que é justo, pois não é permitido ao conhecedor da justiça realizar a 

injustiça, somente àquele que detém um conhecimento aparente e imitativo da justiça, 

por isso a preocupação com a modificação das leis, que pode levar a ilusão da justiça 

conduzir à injustiça. 

 Um desafio que pode se perceber a partir deste problema da mudança nas leis 

é fazer com que dentro da sociedade caiba a possibilidade de alteração nas leis, tendo 

um espaço para que essa mudança seja feita com mais segurança se necessária. É 

também o desafio de acomodar uma instituição que saiba identificar o verdadeiro 

político dentro das suas variadas imitações. Podemos tomar as reflexões de Lane 

(1995), que comenta apontando que a dimensão da imitação concebida no Político é 

única, tomando uma linha que questiona a possibilidade do verdadeiro governo ela 

                                                 
35 “É, como vês, uma bela forma de governo, anárquica e variegada, que confere uma espécie de 

igualdade tanto ao que é desigual como ao que é igual “(República, 558c, tradução de J. 
Ginsburg) 

36 “Provavelmente, a tirania não provém de nenhum outro governo exceto da democracia, pois a 

extrema liberdade é seguida, penso, de extrema e cruel servidão.” (República 564a, tradução de 
J. Ginsburg) 
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vai argumentar que essa separação entre o verdadeiro governo e suas imitações 

assume uma postura de preservação do caráter utópico no diálogo e fazendo uma 

comparação com a República temos uma observação importante, ao destacar uma 

diferença fundamental. É possível observar a dinâmica da alteração das leis em 

relação à preservação de um certo caráter utópico, que se faz presente tanto na 

República quanto no Político. Enquanto na República qualquer modificação no estado 

das leis só poderia se dar para pior, em uma direção rumo ao sentido da injustiça, no 

Político temos o inverso, onde toda e qualquer modificação nas só pode ser 

constituída e legitimada se for para melhor, para cima. Haveria, portanto, um caráter 

utópico comum pertencente aos dois diálogos, mas com diferentes abordagens. 

 Como pudemos perceber, a temática das leis no Político assume um caráter de 

maior destaque, fazendo com que algumas justificativas para a sua necessidade 

sejam construídas. Nesse sentido, podemos observar que de certa forma algum trato 

filosófico é dado sobre esse tema. Dentro desse aspecto filosófico apresentado acerca 

da lei, podemos tomar a análise de Márquez (2012), que resume bem a condição da 

lei e seu papel. O paralelo feito por Márquez se dá na esfera da relação entre o 

conhecimento e a política, onde a lei escrita é vista em paralelo com a opinião na sua 

relação com o conhecimento. Nesse sentido, a lei é para o verdadeiro governo o que 

a opinião é para o conhecimento. 

 Podemos resumir, então, o que foi apresentado com relação às leis no Político 

em seis pontos principais: 1) o verdadeiro governo é o do político que detém o 

conhecimento genuíno da política e governa independente das leis, pois sua conduta 

será uma conduta justa e boa e todos os outros se constituem como cópias; 2) as leis 

escritas são cópias do governo ideal e mesmo que o imite da melhor forma possível 

nunca vão deixar de ser uma cópia, pois é de sua natureza; 3) as leis devem ser 

criadas para que o político não tenha que lidar com cada caso em específico, fazendo 

com que um grupo de regras gerais sejam estabelecidas para guar a conduta da 

sociedade a partir do modelo ideal, assim como para garantir estas condutas a partir 

da ausência do governante; 4) somente o verdadeiro político tem a prerrogativa de 

mudança nas leis pois a garantia de que a mudança será para melhor se fundamenta 

no conhecimento; 5) não é permitido ao povo modificar as leis pois a mudança se dará 

para pior e 6) a função das leis é conservar uma organização inicialmente estabelecida 

na cidade, servindo como instrumento de conservação da ordem. 
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4. CONCLUSÃO 
 
 O objetivo do trabalho foi o de tentar esboçar uma discussão acerca da relação 

entre o conhecimento e as leis tomando o Político como elemento central de análise. 

Diante do que foi apresentado, pensamos ser possível destacar alguns pontos 

importantes para a reflexão. Mesmo que estes não sejam definitivos e possam ser 

ampliados, é possível levantarmos alguns pontos para o debate acerca do tema. Os 

dois temas principais a serem destacados são os que dizem respeito acerca da 

necessidade 

 Um primeiro tema a ser discutido, mesmo que de forma breve, é o que diz 

respeito ao papel que as leis ocupam dentro do quadro mais geral da filosofia 

platônica. Esse tema é importante pois nos oferece uma base importante para traçar 

reflexões mais aprofundadas sobre as leis no Político a partir de um olhar mais 

generalista presente a obra platônica. Nesse aspecto, temos uma visão que observa 

certa importância nas leis, com seu papel de tentar preservar uma ordem justa 

estabelecida anteriormente. Nota-se que o papel principal das leis não é entendido 

como o de mudar a sociedade em direção à justiça, mas sim o inverso, de preservar 

uma organização justa da sociedade que foi criada antes do estabelecimento das leis. 

Tanto na República quanto no Político nós temos indicações que apontam para as leis 

enquanto mantenedoras de uma ordem justa, o que faz com que uma tarefa 

importante seja a de preservação dessas leis. E por que elas devem ser mantidas? 

Pois foram concebidas por um conhecimento adequado, o que nos leva ao próximo 

tema, o da relação entre conhecimento, governo e leis. 

 Essa articulação entre conhecimento, governo e leis é um fator importante para 

compreendermos adequadamente a natureza das leis. O papel do conhecimento para 

o governante é essencial em toda a obra platônica, especialmente no Político e a 

justificação do governante pelo conhecimento é o que garante que a constituição de 

uma cidade seja verdadeiramente justa ou não. A segurança proporcionada pelo bom 

governante está intimamente ligada à sua capacidade de ter acesso a um tipo de 

conhecimento inteligível que possibilite que ele orientes suas ações pautadas na 

realização do Bem que ultrapassa a dimensão da vida cotidiana. A partir daí, todas as 

ações da cidade devem espelhar esse governante verdadeiramente justo, que se 

constitui como o modelo de governo ideal, devendo ser copiado por qualquer tentativa 

de se estabelecer um código de leis escritas. 
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 Chegamos então ao ponto acerca da natureza das leis na sua articulação entre 

ontologia e epistemologia. A lei, portanto, pelo menos como é expressa no Político, é 

um código geral de regras que se espelha no governo do verdadeiro político, 

preservando seus aspectos positivos ao máximo com o intuito de ocupar um papel de 

uma boa imitação. A natureza da lei é a de uma cópia que se inspira em um modelo 

superior, tanto ontologicamente, como epistemologicamente. Se pegarmos as 

reflexões platônicas sobre as ideias, podemos tentar lançar como hipótese que o 

verdadeiro governo, o modelo, está intimamente ligado a uma forma de conhecimento 

superior, enquanto que a cópia, a lei, está ligada a uma tentativa de reproduzir esse 

modelo, mesmo que imperfeitamente. O verdadeiro governo é aquele que governa 

com justiça e a lei é uma tentativa de reprodução imperfeita desse modelo de governo.  

 Diante das reflexões acima, extraímos uma consequência a ser destacada. Se 

as leis são a tentativa de reprodução imperfeita de um conhecimento superior e elas 

devem agir para preservar essa ordem mais justa concebida anteriormente, a sua 

mudança deve ser restringida e só pode ser permitida se for feito por aquele que 

detém legitimidade epistemológica para tal, ou seja, só deve ser feita por aquele que 

detém o conhecimento verdadeiro do governo pois é a única garantia de uma 

mudança para melhor. Portanto, há dificuldades em permitir a alteração das leis por 

parte dos cidadãos, pois corre-se o risco de que a mudança feita seja sempre no 

sentido de deteriorar a justiça ali estabelecida, mesmo que imperfeita. 

 Todas essas reflexões se encontram ancoradas em uma tentativa de colocar a 

filosofia no seio da sociedade enquanto elemento regulador da vida dos humanos na 

Pólis. Esse projeto se encontra presente em Platão, com podemos ver com destaque 

na República e toda a sua estrutura de criar uma sociedade com suas bases 

assentadas na filosofia até o último grau, mas não é alterado no Político, que mesmo 

que trate algumas coisas de uma maneira um pouco diferente (por exemplo, a visão 

do filósofo sobre os governos) é possível perceber que há esse espírito de encontrar 

um lugar e uma legitimação da política na filosofia ainda presente. E, mantendo suas 

visões políticas intactas, ou mesmo que Platão tenha adotado uma mudança com 

vistas a certa postura mais pragmática em relação ao governo na sua obra tardia, 

como no Político, essa tentativa de fundamentação filosófica da política em vistas de 

preservar uma ordem de harmonia e justiça ainda está presente.  
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