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O presente trabalho defende que o olhar sobre a filosofia da educação 
esboçada na República de Platão tem por um dos fundamentos a possibilidade de 
cognição apriorística encerrada no conceito de anamnesis, cuja apresentação mais 
notória se encontra no diálogo Menon (PLATÃO, 2005). Defendemos, então, que o 
conceito de anamnesis em Platão é uma condição para a possibilidade da Paidéia. 
Significando que não haveria uma educação voltada para a formação do cidadão ético, 
se não fosse possível a percepção verdadeira da virtude. É por que a virtude pode ser 
apreendida em sua verdade que podemos propor um processo educativo que vise formar 
o homem plenamente virtuoso. Por sua vez, a percepção verdadeira da virtude é 
possibilitada pela anamnesis, sem a qual impossibilitado estaria o próprio processo de 
formação ética da polis. 

O termo anamnesis (αναµνησιζ) traduzido usualmente como reminiscência 
pode ser compreendido, literalmente, como não (an) esquecimento (amnesis), ou a 
negação (an) do não (a) lembrar (mnesis). Platão (2005, p65 §85d), na fala socrática, 
define o rememorar  como “recuperar alguém a ciência (επιστηµη), ele mesmo em si 
mesmo”. Seria a atualização cognitiva de um determinado saber natural à própria alma.  

A Paidéia platônica é o processo de formação caracterizado pela 
preocupação em constituir uma Polis composta por polites determinados pela alma 
racional, colocando tal alma na condição de guia das ações, em detrimento a dimensão  
andreias e concupiscente. O processo político inerente à Paidéia platônica se justifica 
por ser a constituição de um ambiente que reforce o exercício da alma racional. A 
defesa de que a verdade sobre a virtude, o fundamento da ação ética, é um saber que a 
todos, apriori, já pertence, tem seu sentido posto pelo fato de que, via a anamnesis, 
todos têm acesso a esse saber apriori. 

È pela anamnesis que a função docente na Paidéia platônica diverge da 
tradição de sua época. Como o saber é apriori e sua condição de acesso é anamnesis, o 
papel do mestre não é de ensinar um saber ao discente, mas de ser o “parteiro” do saber 
que já se encontra gestado na própria alma discente. A maiêutica, o processo de facilitar 
ao discente a reminiscência dos conceitos também só faz sentido junto com a noção de 
anamnésis. 

A questão do conhecimento em Platão se coloca desde o início como uma 
discussão atrelada à reflexão ética. Sua investigação acerca do conhecer não se reclusa 
ao universo do conhecimento empírico. A discussão maior proposta por Platão aponta o 
conhecimento que vai além da opinião (doxa: δοξα), o suposto conhecimento gerado 
pelas aparentes impressões dos sentidos; assinala o conhecimento no nível da essência 
constitutiva das coisas, o saber que ultrapassa as aparências, a ciência 
(επιστηµη) verdadeira.  

O problema proposto pelo ateniense e que vai suscitar sua discussão 
cognitiva é a questão do conhecimento da virtude. Grosso modo, o filósofo retoma a 
temática atribuída a Sócrates: a relação existente entre ação moral e conhecimento. A 
problemática se refere ao fundamento da própria vida ética, haja vista que procura-se 
uma base verdadeira sobre a qual possa-se assentar o esforço de construção de uma 
sociedade virtuosa. Sendo esse fundamento, inquestionavelmente, a virtude, resta como 



problema a maneira pela qual o indivíduo a adquire. Pois, adquirindo-a todos, teremos 
então a condição necessária para a constituição de uma Polis determinada pela virtude, 
instaurando-se a plena vida ética. A virtude, portanto, tem que ser apreendida em sua 
verdade para que se constitua enquanto fundamento. 

Por sua vez, a questão da apreensão do saber verdadeiro é lançada 
confrontando-se as noções correntes pelas quais se acreditava que alguém adquirisse 
conhecimento, quais sejam: por ser ensinado por outrem, por ser adquirido pelo 
indivíduo através da experiência ou por advir dos talentos do indivíduo. Historicamente, 
temos neste ponto um dos cernes da divergência entre socráticos e sofistas, acusados 
reiteradas vezes, nos textos platônicos, de disseminarem seus ensinamentos retóricos 
granjeando vantagens monetárias. Neste sentido, no diálogo Menon, Platão (2005, p19 
§70a) inicia a discussão acerca do conhecimento lançando a provocação na fala do 
próprio Menon. 

Podes dizer-me Sócrates: a virtude (αρετη) é coisa que se 
ensina (διδακτον)? Ou não é coisa que se ensina mas que se 
adquire pelo exercício (ασκητον)?  Ou nem coisa que se 
adquire pelo exercício nem coisa que se aprende 
(µαθητον), mas algo que advém aos homens por natureza ou 
por alguma outra maneira?  
 

Platão, pela fala de Sócrates, contesta a possibilidade de se apreender a 
essência do conceito de virtude pela transmissão no ensino. A impossibilidade dessa 
apreensão reside na própria natureza essencial da virtude, que por transcender à 
materialidade do mundo sensível também não se permite apreender via o caminho dos 
sentidos. Essa essência, que é o conceito da virtude, subjace a todas as possíveis 
manifestações da virtude pelas ações concretas do homem. Ou seja, subjacente ao que 
nossa sensorialidade possa apreender como virtude está o conceito da virtude, está sua 
verdade em essência. Essa verdade como já foi dito não pode ser apreendida por 
procedimentos sensoriais de formulação de saberes, pois, tratando-se de algo 
transcendente ao universo sensível apenas fora desse universo é que poderia se dar sua 
apreensão. A sensorialidade humana apreende a diversidade das ações virtuosas, todavia 
essa pluralidade é a manifestação no plano sensível da essência verdadeira da virtude. 
Em si, o conceito de virtude é uno e transcende à pluralidade das ações éticas. Assim, 
mesmo que as ações éticas tenham variadas possibilidades, em outras palavras, mesmo 
que a efetivação da virtude possa se dar de vários modos, sua essência é una, e essa 
essência é que é sua verdade. Defendendo o princípio da unidade essencial do conceito, 
Platão (p23 §72b-c) inicia a questão se reportando ao conceito de um ente sensível: a 
abelha. 

Sócrate: Entretanto Menon, (...) perguntando eu, sobre o ser 
(ουσια) da abelha, o que ele é, disseste que elas são muitas e 
assumem toda variedade de formas, o que me responderias se te 
perguntasse: dizes serem elas muitas e de toda variedade de 
formas e diferentes umas das outras quanto ao serem elas 
abelhas? Ou quanto a isso elas não diferem nada, mas sim 
quanto a outra coisa, por exemplo quanto à beleza, ou ao 
tamanho, ou quanto a qualquer outra coisa desse tipo?  
Menon: Eu, (...), diria que, quanto a serem abelhas, não diferem 
nada uma das outras.  

 



Desdobrando a conclusão de Menon que “quanto a serem abelhas, não 
diferem nada uma das outras”, a fala socrática indica o sentido maior perseguido por 
Platão (2005, p25 §72d) que é defender a unidade transcendental do conceito, no caso, o 
de virtude. 

Sócrates: Ora, é assim também no que se refere às virtudes 
(αρετϖν). Embora sejam muitas e assumam toda variedade de 
formas, têm todas um caráter único, que é o mesmo, graças ao 
qual são virtudes. 

 
A unidade do conceito exposta por Platão se opõe diretamente a noção 

atribuída aos sofistas de que os significados da virtude, assim como a justiça, são 
relativos aos interesses humanos. Após demonstrar que o conceito é uno, Platão (2005, 
p41 §78b) apresenta o que poderia ser uma primeira definição sofista de virtude, pela 
fala de Menon, “a virtude é querer as coisas boas e poder alcançá-las”. Segundo o 
ateniense, esta definição, apesar de já perseguir uma unidade, equivoca-se por pautar-se 
pelo “querer” o bom e não pela possibilidade de “alcançar” o que é bom (PLATÃO, 
2005, p41 §78b). O filósofo afirma explicitamente que “o querer pertence a todos, e de 
modo algum é por ele que alguém é melhor do que outro” (PLATÃO, 2005, p41 §78b). 
Em outras palavras, o querer é relativo ao indivíduo, essa relatividade já poria por terra 
uma unidade necessária do conceito, além do que, para se distinguir o “melhor” se faz 
necessário um “ponto de referência”, o marco ideal que definiria, segundo a 
aproximação ou distanciamento deste marco, a qualidade do ente em questão. Sendo 
absolutamente plural, o “querer” não se constitui como a referencia ideal, uma. 

Dando prosseguimento a argumentação, intencionando desconstruir por 
completo a definição do interlocutor, Platão (2005, p42 §78c) redefine, então, o que 
poderia parecer o conceito de virtude: “o poder de conseguir coisas boas”. No entanto, 
essa definição, tautologicamente, retorna para o problema da essência da virtude pois, 
para poder se conseguir as coisas boas é necessário antes saber o que é bom, em outras 
palavras, saber o que é a virtude manifesta. Haja visto que as posses e riquezas para 
serem coisas boas associadas à virtude têm que terem sido alcançadas de modo virtuoso; 
nas palavras platônicas: “junto a esse conseguir esteja justiça, ou prudência, ou piedade, 
ou outra parte qualquer da virtude” (PLATÃO, 2005, p43 §78e). Desta forma, a questão 
persiste: “o que é a virtude, uma vez que virtude seria toda ação acompanhada de uma 
parte da virtude?” (PLATÃO, 2005, p45 §79c). 

O filósofo conduz o diálogo ao ponto da aporia, o esvaziamento da 
convicção que se tinha anteriormente acerca da noção de virtude, expressa na fala do 
personagem Menon: 

Sócrates, mesmo antes de estabelecer relações contigo, já ouvia 
dizer que nada fazes senão caíres tu mesmo em aporia, e levares 
também outros a cair em aporia. (...) miríades de vezes, sobre a 
virtude, pronunciei numerosos discursos, (...) Mas agora, nem se 
quer o que ela é, absolutamente, sei dizer (PLATÃO, 2005, p47 
§80b).  

 
Diante da falsidade das definições anteriores de virtude e do reconhecimento 

da ignorância acerca da verdade do conceito por parte de Menon, que representa a 
posição sofista, Platão, agora, conduz a discussão especificamente sobre os limites do 
ensinar. Contrapondo-se à idéia sofista segundo a qual apenas há aprendizado via o 
ensino. O argumento sofista a favor da exclusividade do ensino é posto por Menon da 
seguinte maneira: 



De que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes 
absolutamente o que é? Pois procurarás propondo-te 
<procurar> que tipo de coisa, entre as coisas que não conheces? 
Ou, ainda que, ao melhor dos casos, a encontres, como saberás 
que isso <que encontrastes> é aquilo que não conhecias? 
(PLATÃO, 2005, p49 §80d). 

 
Segundo a posição sofista, o sábio é que ensina (διδακτον=didakton) ao 

discípulo a verdade. Apenas via essa transmissão docente-discente é que se pode ter 
acesso ao saber verdadeiro. O docente encontra-se condenado a ignorância devido a 
impossibilidade de procurar o que não conhece e de reconhecer o desconhecido. Platão 
proporá, então, que o aceso ao conhecer verdadeiro não é intersubjetivo e sim 
intrasubjetivo. Sugerindo que a Padéia platônica visa constituir o homem que busca em 
si mesmo a verdade. 

A alternativa platônica se alicerça em três noções fundantes: o mito da 
imortalidade da alma, a reencarnação e a anamnesis. A noção de imortalidade da alma 
está intimamente ligada à noção de mundo das idéias, o Hades, o mundo superior no 
qual se encontram as formas-conceitos (ειδοσ) que definem as coisas materiais. 
Segundo uma tradição herdada do pitagorismo, a alma pode se incorporar em sucessivas 
encarnações trazendo consigo o saber verdadeiro, resgatado em anamnesis. No texto 
platônico temos a seguinte explanação: 

Sendo então a alma imortal e tendo nascido muitas vezes, e 
tendo visto tanto as coisas <que estão> aqui quanto as <que 
estão> no Hades, enfim todas as coisas, não há o que não tenha 
aprendido; (PLATÃO, 2005, p51 §81b). 
 

Estabelecida, portanto, está a condição de possibilidade para o conhecimento 
da virtude: a alma, por ser imortal e por ter aprendido sobre tudo que há, sabe 
aprioristicamente a virtude. Devido a essa vivência imortal da alma, “não é nada de 
admirar, tanto com respeito à virtude quanto ao demais, ser possível a ela rememorar 
(αναµνησθηναι) aquelas coisas justamente que já antes conhecia” (PLATÃO, 2005, 
p51 §81b). 

Enfim, respondendo à questão que suscitou o debate, se “a virtude é coisa 
que se ensina (διδακτον)?”, Platão, argumenta que, não sendo uma ciência 
(επιστηµη), a virtude não pode ser ensinada. Constata que não há quem possa ensinar a 
virtude, como acontece com as ciências propriamente ditas: “tendo eu frequentemente 
procurado se havia mestres de virtude, fazendo de tudo, não consigo encontrar” 
(PLATÃO, 2005, p77 §89e). E, por não haver mestres, também não há discípulos a 
serem ensinados (PLATÃO, 2005, p97 §96c); Conclui então que “ela não é coisa que se 
ensina” (PLATÃO, 2005, p105 §98e). Não sendo coisa que se ensine, o conhecimento 
da virtude é natural e cabe ao homem rememorá-lo.  

Contextualizando historicamente a questão, temos que a defesa da 
impossibilidade do ensino da virtude, e, consequentemente, de outros conceitos 
referentes a vida política, demarca um dos ponto da divergência contra os sofistas. 
Esvaziando destes qualquer autoridade que justificasse a prática de ensinamentos 
retóricos em troca de vantagens monetárias. 

Essa cognição apriorística da verdade acerca da virtude e da verdade acerca 
de todas as coisas fundamenta o projeto educacional platônico expresso na República. É 
escudado na possibilidade de anamnesis que Platão significa sua Paidéia. Sem 
anamnesis, ou seja, sem a noção de que o saber a virtude é apriori, a Paidéia platônica 



estaria esvaziada de uma de seus principais significados: instaurar-se como o processo 
de formação da alma autoconsciente, realizadora do “conhece-te a ti mesmo” socrático. 
Não poderia instaurar-se como um conjunto de ações que visem reforçar no polites o 
olhar sobre si mesmo, encontrando sua essência verdadeira. 

O texto a República (ΠΟΛΙΤΕΙΑ), dentre outras questões, discorre sobre a 
constituição (ΠΟΛΙΤΕΙΑ) de uma Polis que se efetive enquanto vida ética. Em outras 
palavras, o texto trata da constituição de uma Polis verdadeiramente justa. O que temos 
apontado por Platão é a perspectiva da ética enquanto uma questão cognitiva. O saber 
acerca do bem e da virtude determina o agir ético. 

Contudo, é importante salientar que a questão da justiça (δικαιοσυνη) e sua 
relação com a virtude já vinha sendo abordada desde o Menon. Nesse livro, Platão 
(2005, p27 §73b-e) comenta que a justiça é uma virtude, não a virtude em si. 
Perseguindo o conceito de virtude, o filósofo apontava que a justiça, enquanto uma 
parte da virtude, não pode ser tida pelo todo. Assim também a prudência, a sabedoria e 
vários outros conceitos relacionados à grandeza da alma (µεγαλοπρεπεια) (PALTÃO, 
2005, p29 §74a) participam da virtude, pois são por ela perpassados, mas não são a 
virtude, que é a essência comum a todas essas coisas. 

O mote do debate acerca da justiça na “República” é lançado pela fala do 
personagem Trasímaco, que expõe o que seria o conceito sofista de justiça: “a justiça 
não é outra coisa senão a conveniência do mais forte” (PLATÃO, 1996, p23 §338c). 
Segundo Platão, o argumento sofista é que, se é o governo que detém a força numa 
Polis, e, se a justiça numa Polis é expressa pelas leis ditadas pelo governo. Ou seja, se 
“cada governo estabelece as leis de acordo com sua conveniência” (PLATÃO, 1996, 
p24 §338e). Temos, então, que “a justiça é a mesma em toda parte: a conveniência do 
mais forte” (PLATÃO, 1996, p23 §338e). 

O contra-argumento platônico escuda-se na defesa do não relativismo do 
conceito de justiça. O primeiro movimento de ataque do ateniense à definição sofista é 
salientar que, se obedecer às leis propostas segundo a conveniência dos governantes é o 
exercício da justiça, então, a justiça pode acarretar no mal, haja vista que não há 
governantes que esteja isento de cometer equívocos ao legislar. Decorrendo que a má 
legislação, cumprida, não acarretaria no bem, mas no seu oposto. Além do que, segundo 
Platão, “o próprio Trasímaco concorda que os governantes por vezes dão ordens que 
lhes são prejudiciais” (PLATÃO, 1996, p26 §340a). Consequentemente, a obediência à 
conveniência do mais forte não poderia gerar a justiça pelo fato dos governantes por 
vezes decretarem normas que o cumprimento gera malefícios a eles próprios. Seria, 
portanto, contraditório à justiça não conduzir ao bem. 

No segundo movimento, Platão resgata a discussão do Menon acerca da 
relação entre justiça e virtude. Sendo a justiça participante da virtude, a efetivação da 
verdadeira justiça não perpassaria ao vício, o oposto da virtude. Por conseguinte, 
mesmo que numa Polis tenhamos a obediência às leis equivocadas e que tais leis sejam 
de utilidade dos mais fortes, ainda assim a isso não poderíamos chamar de justiça. Pois, 
o exercício da força em proveito próprio e em detrimento ao bem devido a outrem, não 
é virtude, é vício. Deste modo, o autor da República reafirma o que já havia apontado 
no Menon, que a justiça é participante da virtude. Além disso, não esqueçamos que, 
sistematizador da tradição socrática, Platão não poderia deixar de associar a efetividade 
da justiça ao saber verdadeiro. O filósofo então define: “a justiça é virtude e sabedoria e 
a injustiça maldade e ignorância” (PLATÃO, 1996, p44 §350d). Reafirmando mais uma 
vez a relação entre virtude e saber. 

Apontados os fundamentos da justiça (virtude e saber), Platão parte para os 
encaminhamentos pragmáticos referentes à constituição da Polis justa. Essa tarefa não 



poderia deixar de ser outra senão a de formação (Paidéia) da alma do respectivo 
cidadão, posto “que haja tantas espécies de caracteres de homens como de formas de 
governo” (PLATÃO, 1996, p365 §544e). Pois, a condução da vida em sociedade, as 
deliberações dos atos em meio à vivência social, são funções da alma (PLATÃO, 1996, 
p50 §353d). Desta forma é imperioso que, para constituir a sociedade, constituamos 
primeiro o homem, haja vista que as Polis não nascem do “carvalho e da rocha” e sim 
“dos costumes (ετηοσ) civis , que arrastam tudo para o lado para que pendem” 
(PLATÃO, 1996, p365 §544e). 

A reflexão em torno do problema da Paidéia, portanto, é uma importante 
dimensão da filosofia platônica. Em Platão, a realidade éticopolítica da Polis tem que 
ser pensada junto à dinâmica da Paidéia. È via a formação da alma virtuosa que 
conformaremos a Polis ética e justa. 

O termo Paidéia (παιδεια) pode ser compreendido como processo de 
formação sociocultural. Jaeger (1986, 18) afirma que a palavra, originariamente 
associada à noção de “criação dos meninos”, apenas a partir do século V aC, assume o 
significado de “formação”. Usualmente, o termo é traduzido diretamente como 
educação. Esta associação, todavia, pode, no sentido da fala brasileira, reduzir a 
amplitude do seu significado clássico. Pelo uso da palavra “educação” podemos cair na 
redução de relacionar o conceito de Paidéia apenas à idéia de escolaridade, perdendo o 
sentido de “formação integral para a vida em sociedade”. Podemos constatar este 
mesmo problema quando traduzimos simplificadamente a expressão alemã “Bildung” 
por educação, principalmente quando a referida expressão se encontra no contexto 
filosófico do idealismo alemão. 

O debate sobre a justiça, na “República”, como vimos, também é marcado 
pela oposição ao relativismo conceitual da posição sofista. O não relativismo da noção 
de justiça em Platão está centrado na idéia de que a justiça possui uma essência que lhe 
é própria. Assim como aconteceu com o conceito de virtude, se fosse passível de ser 
ensinada, a essência da justiça não seria um saber natural a todos, mas prerrogativa de 
um grupo exclusivo, apto ao ensino de tal ciência. A demonstração da impossibilidade 
do ensino da virtude expõe também a impossibilidade de se transmitir via o exercício da 
docência a verdade acerca da justiça. Para que se defenda um âmago único para a 
justiça, que não a torne relativa aos modos da força política, é necessário que sua 
verdade seja cognoscível em unidade e essencialidade. É pautada por essa noção de 
aceso pleno à unidade do conceito de justiça que Platão discorre um modelo de 
sociedade afastado do modelo sofista. A constituição da Polis possibilita a justiça 
verdadeira por que constitui uma vida ética baseada no saber verdadeiro acerca da 
justiça, que é, por definição, o saber acerca da virtude. 

A Paidéia platônica, então, necessariamente valorizará a formação da alma 
que sabe a verdade acerca da justiça, consequentemente, da virtude. Pois é essa alma 
que constituirá necessariamente a Polis justa. A condição de possibilidade para a Polis 
justa é a Paidéia da alma verdadeiramente virtuosa. Essa plenitude é conferida pelo 
saber acerca da virtude, saber que não se ensina, pois seu aceso é via a anamnesis. A 
apreensão verdadeira da virtude é que torna possível a formação da verdadeira 
consciência ética que por sua vez, é necessária para a plena justiça.  

Resgatando a discussão acerca de se a virtude se ensina ou se adquire pelo 
exercício, devemos atentar para o fato que Platão, no Menon defende que ela não se 
ensina. Mas não dá prosseguimento à questão se o saber a virtude pode ser suscitado 
pelo exercício (ασκητον). Que ele não pode ser ensinado, está claro, pois é um saber 
que a alma possui em si. Todavia, esse apriorismo não é incompatível com a idéia de 
que a prática (ασκητον) concreta de ações virtuosas aproxime a alma da rememoração 



da virtude. Neste sentido, na República, as primeiras orientações de caráter pedagógico 
dadas pelo filósofo são no sentido de conduzir o educando a práticas virtuosas. Assim, 
mesmo que não se possa implantar numa alma a verdade, podemos constituir um 
ambiente social no qual a vivência nesse ambiente a conduza a praticar a virtude e assim 
resgatar o conhecimento que tem dela naturalmente. A força pedagógica desse ambiente 
se deve ao poder da mimese. Exercitando a imitação da aparência da virtude, 
possibilita-se à alma  a familiaridade com o virtuoso, propiciando a plena anamnesis da 
verdade acerca da virtude e da justiça. 

Destarte, o filósofo arregimenta as fábulas e a música para que se constitua 
um ambiente propício à prática da ação virtuosa. Identificando a importância da 
educação infantil, Platão (1996, p87 § 377b) salienta que “é sobretudo nessa altura que 
se é moldado, e se enterra a matriz que alguém queira imprimir numa pessoa”. Deste 
modo, as fábulas comprem o papel de reforçar atitudes virtuosas, desencorajando os 
vícios, quando não tematizam as querelas e vinganças entre pai e filho, tal qual Hesíodo 
narra a relação entre Urano e Cronos (PLATÃO, 1996, p88 § 378a), e quando não 
narram o ódio entre pares e irmãos, tal como narrou Homero as intrigas entre os deuses 
do Olimpo (PLATÃO, 1996, p90 § 378d). As fábulas devem ser “compostas com a 
maior nobreza possível, orientadas no sentido da virtude” (PLATÃO, 1996, p90 § 
378e). Salientando que “a música deve acabar no amor do belo” (PLATÃO, 1996, p136 
§ 403c), ou seja, que sua finalidade é conduzir ao apego ao belo, temos então que ela 
também contribui para a formação do cidadão. Destarte, tendo afinidade com o 
harmônico e belo, o cidadão tem atuante a dimensão racional da alma, atuação que é o 
primeiro passo a caminho do saber acerca da virtude e da justiça. 

A Paidéia platônica, ao valer-se da música e das fábulas com o intuito de 
formar o cidadão-guerreiro, não visa transportar o saber do mestre músico ou poeta ao 
educando. Assim como o artista não transmite a luz do olhar ao espectador, nenhum 
mestre e nem a Paidéia como um todo, não conferem nada à alma que já não lhe seja 
natural. Confirmando essa idéia, Platão (1996, 322-323 § 518c) afirma que: 

“A educação não é o que alguns apregoam que ela é. Dizem 
eles que arranjam a introduzir ciência numa alma em que ela 
não existe, como se introduzissem a vista em olhos cegos”. 

 
A ciência (επιστηµη), que como vimos acima, é o conhecimento da 

essência, que ultrapassa as aparências da opinião (δοξα), é relativa à anamnesi e não ao 
ensino. Este princípio o ateniense confirma também na “República” quando defende que 
“o objeto da ciência é o ser (ουσια)” (PLATÃO, 1996, p261 § 478b). Portanto, a 
educação que entende a ciência como o aceso ao ser, não pode ter outro fundamento de 
possibilidade que não a anamnesi. O processo de educação-formação proposto pelo 
filósofo baseia-se na anamnesi dos saberes imanentes a própria alma. A convicção de 
suas contestações ao ideário sofista está centrada na idéia de que ninguém tem 
autoridade para ensinar a essência da virtude e da justiça. Assim sendo, no lugar de 
centrar a Paidéia na autoridade do mestre, Platão centra na capacidade da própria 
sociedade em constituir-se enquanto um ambiente propício ao exercício da dimensão 
racional da alma. A certeza de que tal exercício pode conferir a todos o aceso à verdade 
está fundada na idéia de que a verdade é inerente à própria alma, cabendo ao homem 
resgatar de si mesmo tais saberes. É, portanto, pela possibilidade da anamnesis que a 
Paidéia platônica se caracteriza pelo sentido da formação da alma racional. É fiado 
nessa certeza que o filósofo escuda-se para proibir os textos de Homero, as melodias 
jônicas e boa parte das fábulas infantis, do processo de formação do cidadão. Pois, por 
ter a certeza de que a alma já possui a verdade e que a verdade da virtude e da justiça 



são por definição incompatíveis com o vício e a injustiça, podemos dispensar qualquer 
dita contribuição que não seja a de favorecer o resgate intrasubjetivo da verdade. 

Concluindo, temos que a Paidéia proposta por Platão só poderia ter por 
finalidade a constituição de um governo absolutamente “bom e justo” (PLATÃO, 1996, 
366), se o aceso à verdade do bem e da justiça estivessem garantidos. A garantia desse 
acesso é capacidade humana da anamnesis, comprovada pelo episódio do escravo de 
Menon (PLATÃO, 2005, p53-54 § 82-84) e reafirmada reiteradas vezes pelo filósofo. É 
por ter a garantia de aceso à verdade do bem, da virtude e da justiça, garantia fundada 
na anamnesis, que Platão pode lançar para o cidadão o desafio de que “é mais belo e 
melhor modelar a sua vida de maneira a dispensar em absoluto um juiz sonolento” 
(PLATÃO, 1996, 140 § 405c). Pois, a dispensa do juiz externo, do mestre que guia o 
ignorante, se dá pelo fato de ninguém no exercício de sua razão necessitar de outrem a 
lhe ensinar o caminho, pois, todo cidadão, enquanto alma humana, já é possuidor por 
natureza da verdade. Assim, calcada na possibilidade da anamnesis, a Paidéia platônica 
pode almejar a efetivação do socrático “conhece-te a ti mesmo” como o cerne da virtude 
e da vida ética. 
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