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Uma característica essencial da política consiste no facto de ser uma actividade que tem 
a que ver com questões de enorme importância, mas sobre as quais é praticamente 
impossível estabelecer uma verdade clara e indiscutível. Por isso, a política é uma 
actividade que requer como poucas outras a capacidade de comunicar, de persuadir e 
de ser persuadido, de saber transmitir os próprios pontos de vista e de saber escutar os 
dos outros.  

Não é portanto estranho que a retórica, como ars bene dicendi, a arte de falar 
bem, tenha sido durante muitos séculos uma fonte de inspiração para políticos e  
pensadores interessados na política. Nascida na polis grega no quinto século a.C. como 
pratica da eloquência para depois desenvolver-se também como reflexão teórica e eixo 
duma educação cívica centrada sobre essa capacidade comunicativa, ela tornou-se nos 
séculos  sucessivos um elemento central da cultura humanística ocidental. 

Não obstante, desde os seus inícios, a retórica levantou também profundas 
suspeitas. Isto porque a capacidade de persuadir pode ser ao mesmo tempo uma 
capacidade para manipular, que se aproveita da ignorância das pessoas e da facilidade 
com que se deixam adular. Este risco foi de facto o que levou o filósofo Platão a criticar 
duramente a retórica como uma perigosa arma para os demagogos; uma critica que será 
depois repetida por vários filósofos, sobretudo na modernidade. 
 Nesta apresentação discutir-se-ão então os rasgos essenciais da retórica antiga e 
a sua relação com a filosofia política antiga, para mostrar como podemos encontrar aí 
uma concepção da política mais ‘humana’, em quanto mais baseada na capacidade de 
comunicar, que nos nossos tempos modernos, marcado pelo domínio racionalista, está 
um pouco esquecida. 
 
 


