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Introdução à política 

Teoria 

 

Política em Platão 

Platão (428/427 - 348/347 a.C.) foi um dos mais importantes filósofos do período clássico da filosofia grega, 

tendo sido o fundador da Academia de Atenas, escola que é retratada de maneira especialmente marcante 

pelo pintor Rafael Sanzio em sua famosa obra A escola de Atenas. Platão foi discípulo de Sócrates, e professor 

do grande filósofo Aristóteles, que foi, com certeza, o aluno mais brilhante a frequentar sua Academia. No 

que se refere ao pensamento político desenvolvido por Platão, ele se encontra principalmente em seus 

diálogos filosóficos A República e Leis. Faremos, na sequência, um resumo das principais ideias do 

pensamento político platônico. 

Inicialmente, devemos reconhecer a importância de Sócrates para o pensamento platônico, sobretudo no que 

se refere ao seu pensamento político. Isso ocorreu, sobretudo, por conta da injusta condenação sofrida por 

Sócrates, que foi obrigado a tomar veneno, após sofrer um processo e observar a maior parte das pessoas 

votarem a favor de sua condenação. A acusação de corruptor dos jovens atenienses escondia o repúdio que 

as classes mais poderosas tinham por Sócrates, por ter mostrado a eles que nada sabiam daquilo que 

pensavam saber. Com a morte de seu grande mestre, Platão faz uma profunda crítica à democracia grega, 

regime que foi capaz de condenar aquele que, segundo ele, era o mais sábio dos homens.  

A grande intenção de Platão ao escrever A República é imaginar a possibilidade de construção de uma cidade 

justa. Mas a cidade só será justa, segundo ele, se o governante se tornar filósofo ou se o filósofo se tornar o 

governante, pois é preciso ter o conhecimento do bem, da justiça, da virtude, para que se possa governar 

pensando no bem público e não apenas no bem individual. Como o filósofo é aquele que, segundo Platão, 

atinge o ponto máximo da sabedoria, podendo contemplar as ideias perfeitas que existem no mundo das 

ideias, é justamente ele que deve ser o governante. Esse governo é chamado de sofocracia.  

Platão faz uma analogia em A República entre a alma e a cidade. A alma humana possui três partes principais 

que correspondem às três classes sociais existentes na cidade. As três partes da alma são: a parte apetitiva 

(alma de bronze), a parte irascível (alma de prata) e a parte racional (alma de ouro). A parte apetitiva diz 

respeito aos desejos e paixões que todo ser humano possui, a parte irascível diz respeito à sua força, energia, 

sua coragem, e a parte racional tem a ver com a sua inteligência, a sua sabedoria. 

Platão acredita que a educação pública é fundamental para a construção de uma sociedade justa. A educação 

é que vai identificar qual a parte da alma que prevalece em cada indivíduo. Caso a maior parte da alma daquele 

indivíduo seja dominada pelos apetites, ele deverá ser incluído na classe dos produtores, que devem realizar 

tarefas ligadas à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Caso a parte irascível seja a dominante, o indivíduo 

será incluído na classe dos guerreiros ou guardiães, que devem proteger a cidade e defendê-la de ataques 

inimigos. Por fim, aqueles que são dominados pela parte racional da alma devem ser os governantes, pois 

são os únicos que, após décadas de estudo, sabem verdadeiramente o que é a justiça, podendo aplicá-la com 

sabedoria na cidade. 
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Disso nasce a ideia platônica do rei filósofo, a fim de dar conta da cidade ideal pensada por Platão. Assim a 

cidade ideal pensada por Platão deve ser harmônica, cada um exercendo a função para a qual tende por 

natureza, da mesma forma que a alma deve ser harmônica do ponto de vista individual. 

Um dos mitos contados por Platão para refletir acerca da justiça e da moral é o chamado mito de Giges, que 

aparece em A República. Diz a história que um pastor chamado Giges descobre dentro de uma caverna um 

anel que é capaz de torná-lo invisível a todas as outras pessoas. Dessa maneira, sem ser observado por mais 

ninguém, ele seduz a mulher do soberano e, com sua ajuda, toma o poder. A grande questão moral que essa 

narrativa coloca é a seguinte: Caso não fôssemos observados por ninguém, nós resistiríamos a tentação de 

praticar más ações sem sermos descobertos? Em outras palavras: A verdadeira virtude é aquela praticada 

mesmo quando não somos observados por mais ninguém, devemos praticar o bem ainda que não haja 

nenhuma recompensa pelos nossos atos pois dessa forma agimos com sabedoria e com prudência. 

 

Política em Aristóteles 

Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também se destacou por suas contribuições à ética, tendo 

sido o criador daquela perspectiva conhecida como eudaimonismo (de “eudaimonia”, “felicidade” em grego) 

ou teleologismo (de “télos”, “finalidade” em grego). 

Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. No entanto, 

o que é o bem? O bem é a finalidade de algo, o seu objetivo natural, o seu “télos”. Assim, bom é tudo aquilo 

que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis é aquele que escreve bem, pois esta é a finalidade 

do lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, é uma festa ruim, pois  divertir 

é a finalidade das festas. Segundo Aristóteles, o homem foi feito para ser feliz. Felicidade aqui, porém, não se 

confunde com prazer ou alegria passageira. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na 

satisfação plena da vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser. Como, 

porém, determinar o que é uma vida feliz?  

Para o filósofo, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. Assim, 

sabemos que o “télos” do olho é ver, pois a própria natureza dos globos oculares nos indica. A razão, a 

capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. Portanto, uma boa vida humana, uma vida 

feliz, é uma vida racional, uma vida regulada pela razão. Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é 

essencialmente uma vida equilibrada. Um homem racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, 

sempre age na justa medida, na mediania. Isso é bem claro quando se faz uma análise das virtudes. A 

coragem, por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta dela 

(covardia) e aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima e 

dissemina a verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é de excesso (a indiscrição). 

E como isso está relacionado com política? Ora, profundamente. Isso porque, para Aristóteles, a política era 

uma espécie de continuação da ética, onde se estendia a noção de felicidade para a comunidade. Aristóteles 

acredita que a formação da sociedade é natural. Para ele o ser humano é um animal político, pois necessita 

estar entre semelhantes para sobreviver. Como faz parte da natureza humana, a sociedade deve ser guiada 

pelo mesmo fim que define o ser humano, o bem. Assim, a política se constituí numa relação de 

complementaridade com a ética, já que as duas buscam o bem, seja do indivíduo ou do grupo social. O grupo 

tem, inclusive, precedência sobre o sujeito já que este não é autossuficiente, enquanto a sociedade não se 

dissolve por causa da ausência de um indivíduo. 
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E qual a forma adequada à natureza humana para o pensador? A pólis. Já que o homem é um animal social 

então a pólis é parte da sua natureza. Sem a pólis o humano não alcança condição natural completa de animal 

político. Assim, constituída por um impulso natural do ser humano, a sociedade deve ser organizada conforme 

essa mesma natureza humana. O que deve guiar, então, a organização de uma sociedade? A busca de 

determinado bem, correspondente aos anseios dos indivíduos que a organizam. 

Estando profundamente relacionadas, a ética e a política em Aristóteles mobilizam a virtude da justiça. Tida 

como a maior de todas as virtudes, a justiça é a atitude projetada aos outros, mais que a si. O que protege um 

conjunto de indivíduos é mais importante que o que protege um membro dessa sociedade. Por isso, dos vícios, 

a injustiça é a maior, pois corrói o tecido social. O filósofo enfatiza o papel fundamental da educação para 

preparar os indivíduos para a vida em comunidade, propiciando o encontro e a philia (amizade).  A verdadeira 

amizade é inseparável da justiça, e se complementam formando a unidade que precisa existir na cidade.  

Justo é distribuir o que é devido a cada um, ou seja, o que cada um merece, dado que os indivíduos são 

diferentes e seria injusto dar coisas iguais a pessoas desiguais. Esta é a justiça distributiva, que leva em conta 

o mérito das pessoas.  Há, entretanto, outro tipo de justiça, a saber: A justiça comutativa, cujo objetivo é 

corrigir os possíveis erros da justiça distributiva, restabelecendo a equidade.  Nesse sentido, mesmo que as 

pessoas sejam desiguais no mérito, cada um deve ter o necessário para sua vida, e a cidade precisa impedir 

a má distribuição de riquezas e oportunidades. 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como finalidade, de 

acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu governo, 

independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o governante busca 

seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. Aristóteles, em sua obra A Política, 

define três formas de governo: 1) a monarquia, que consiste no governo de um sobre os demais, visando o 

interesse geral; 2) a aristocracia, que consiste no governo de um reduzido número de homens (os melhores) 

sobre os demais, visando o interesse geral; 3) a república, que consiste no governo da multidão, visando o 

interesse geral.  

Quando essas formas de governo deixam de atender ao interesse geral, elas se tornam corrompidas ou 

degeneradas, conforme a seguir: 1) a monarquia se corrompe em tirania, que consiste no exercício do poder 

de forma arbitrária, visando os interesses realeza; 2) a aristocracia se corrompe em oligarquia, que consiste 

no governo de poucos, visando os interesses dos ricos; 3) a república se corrompe em democracia (note-se 

que Aristóteles usa demagogia e democracia como sinônimos), que consiste no governo da multidão, visando 

exclusivamente os interesses dos pobres. 
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Exercícios 

 

1. “Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se 

em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele 

ou uma das suas formas, a justiça. Ora nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimo-lo muitas 

vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para qual a 

sua natureza é mais adequada.” 
(PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 2001, p. 185.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, na cidade ideal, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural 

entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a 

lei. 

b) Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a 

todos os cidadãos o exercício direto do poder. 

c) Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na 

perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o 

bem comum. 

d) Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar, da melhor 

maneira possível, a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, 

segundo suas aptidões.  

e) Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de 

perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. 

 

 

2. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, 

ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. 

Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e 

insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. 

 

Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que 

seu governo coubesse exclusivamente 

 

a) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem corretamente. 

b) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade. 

c) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade. 

d) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado. 

e) aos filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. 
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3. "Mas a faculdade de pensar é, ao que parece, de um caráter mais divino do que tudo o mais; nunca 

perde a força e, conforme a volta que lhe derem, pode tornar-se vantajosa e útil, ou inútil e prejudicial. 

Ou ainda não te apercebeste como a deplorável alma dos chamados perversos, mas que na verdade 

são espertos, tem um olhar penetrante e distingue claramente os objetos para os quais se voltam, uma 

vez que não tem uma vista fraca, mas é forçado a estar a serviço do mal, de maneira que, quanto mais 

aguda for sua visão, maior é o mal que partica?" 
Platão. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. 

 

A partir da leitura do texto acima, é correto afirmar que, para Platão:  

 

a) a faculdade de pensar necessita da educação, para que, assim, a vista mais penetrante alcance, 

pela luz, a visão do que deve ser conhecido. 

b) o conhecimento para este filósofo só depende da capacidade visual daquele que conhece. 

c) a natureza, favorecendo alguns, diferencia os mais aptos, e é unicamente por esta distinção que 

se devem estabelecer os governantes das cidades. 

d) os homens com maior capacidade de pensar jamais praticam o mal, pois descobrem, por si 

mesmos, a diferença entre o justo e o injusto. 

e) o homem é dotado de razão e de linguagem e, portanto, é um animal racional e um animal político. 
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4. Leia o texto a seguir. 

 

Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número dos seus habitantes, quando o que 

importa é prestar atenção à capacidade, mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade 

tem uma obra a realizar. [. . . ] A cidade melhor é, necessariamente, aquela em que existe uma 

quantidade de população suficiente para viver bem numa comunidade política. [...] resulta evidente, 

pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a quantidade necessária de indivíduos 

para realizar uma vida auto-suficiente comum a todos. Fica, assim, determinada a questão relativa à 

grandeza da cidade. 
(ARISTÓTELES, Política 1326b6-25 Edição bilíngue. Tradução e notas de António C. Amaral e Carlos C. Gomes. Lisboa: Vega, 

1998. p. 495- 499.) 

 

Com base no texto e considerando o papel da cidade estado (pólis) no pensamento ético-político de 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

 

a) As dimensões da pólis determinam a qualidade de seu governo: quanto mais cidadãos, maior e 

melhor será a sua participação política. 

b) As dimensões da pólis determinam a qualidade de seu governo: quanto mais cidadãos, maior e 

melhor será a sua participação política. 

c) O ser humano, por ser autossuficiente, pode prescindir da pólis, pois o bem viver depende mais do 

indivíduo que da sociedade. 

d) A pólis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o 

bem viver. 

e) O ser humano, como animal político, tende a realizar-se na pólis, mesmo que esta possua 

quantidade excessiva de cidadãos. 

 

 

5. “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é 

desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 

terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 

que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 

deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências 

e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 

deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.”  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 
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Gabarito 

 

1. D 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 

direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

2. E 

Como, para Platão, o poder não deve ser dado a todos, mas apenas para quem tem conhecimento e 

capacidade para exercê-lo, o governo deveria caber idealmente aos filósofos. 

 

3. A 

Para Platão, a educação tem um caráter eminentemente político e social: trata-se de preparar filósofos 

e guerreiros, os quais têm funções específicas e que exigem formação diferenciada, para o reto uso da 

razão, o que não é fácil nem espontâneo, dado o poder do mundo sensível. 

 

4. D 

Um número razoável de cidadãos proporciona ao governo conhecer os possíveis problemas na cidade e 

solucioná-los, além de uma boa formação para a cidadania e, consequentemente, uma vida digna de 

seres sociais. Uma pólis populosa faria perder as dimensões dos problemas e dificultaria a qualidade da 

formação dos cidadãos. 

 

5. C 

Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão aristotélica, 

os indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus 

interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar-

se à ciência política. 


