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RESUMO 

 

O DESAFIO DE GLÁUCON 

Análise do lógos dos polloí no Livro II da República de Platão 

 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes 

 

Orientador: Carolina de Melo Bomfim Araújo 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 
Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 
Filosofia. 

 
 

O Desafio de Gláucon é a base para toda a exposição que se irá fazer da justiça na 
República de Platão. Será através deste que Gláucon dirá a Sócrates como ele deve 
demonstrar a justiça para provar que esta é de qualquer maneira melhor do que a injustiça. 
Este trabalho tem o intuito de renovar o desafio e dar-lhe nova força, demonstrando a 
relevância deste para o desenvolvimento da República como um todo, já que a resposta de 
Sócrates para este desafio só será finalizada no Livro X. A partir de uma noção dos polloí da 
natureza humana e uma certa concepção de justiça, perpassando pela função desempenhada 
pelo mito do anel de Gyges no argumento, Gláucon, com o seu desafio, está apontando para 
os perigos da tirania como forma de governo e como o desejo dos polloí tem no tirano a 
melhor forma de vida. O estudo pretende desvelar o problema desses desejos excessivos na 
formação da tirania e apontar nesta um dos mais significativos problemas da filosofia política. 
 
Palavras-Chave: Filosofia, Filosofia Antiga, Platão, República, Desafio de Gláucon, Gyges, 
Tirania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Dezembro de 2011 



ABSTRACT 

 

GLAUCON’S CHALLENGE 

Analysis of the lógos of polloí in Book II of Plato’ Republic 

 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes 

 

Orientador: Carolina de Melo Bomfim Araújo 

 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 
Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 
Filosofia. 

 
 
Glaucon’s Challenge is the base to all further exposure of justice in Plato’s Republic. 

It will be through this Challenge that Glaucon will tell Socrates how to present justice proving 
it in all ways better than injustice. This work aims the renewal and the reinforcement of the 
Challenge presenting its relevance for the development of the Republic as a whole. Even 
though, Socrates’ answer for it will be only concluded in Book X. From a human nature 
conception of the polloí, and from a certain conception of justice through the function of 
Gyges’ Ring Myth in the argument, Glaucon – in his Challenge – is pointing to the dangers of 
tyranny as government, and on how the desire of the polloí has in the tyrant its best way of 
living. Therefore, the work aims to discuss the problem of these excessive desires in tyranny’s 
formation, and to identify on it one of the most pertinent problems of the Political Philosophy. 

  
 
Keywords: Philosophy, Ancient Philosophy, Plato, Republic, Glaucon’s Challenge, Gyges, 
Tyranny. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação trata do desafio que Gláucon faz a Sócrates de defender a justiça por 

si mesma exposto no segundo livro da República de Platão. Esta parte, que pretendemos 

examinar é uma retomada da discussão sobre a justiça para se investigar se seria esta melhor 

do que a injustiça. Para isso, ele irá se propor a assumir o discurso dos muitos [πολλοί], 

dividindo seu discurso em três argumentos, e defendendo a injustiça ao máximo, com o 

intuito de ouvir Sócrates elogiar a justiça por si mesma e que sua prática é o melhor caminho 

para se atingir a felicidade. 

O problema dos polloí já aparece no Livro I como uma figura divergente dos 

argumentos expostos quando Sócrates diz que os polloí não aceitam [οὐκ ἀποδέχεσθαι] as 

afirmações de Céfalo sobre a velhice, mas supõem que ele suporta bem a velhice, não devido 

ao caráter [τρόπος], mas por possuir muitas riquezas [ἀλλὰ διὰ τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι]; 

pois os ricos têm, diz-se, muitas consolações [τοῖς γὰρ πλουσίοις πολλά φασιν παραμύθια 

εἶναι]1. Esse já é um indício da importância da riqueza para os polloí, antes de qualquer outra 

coisa, para se ter uma boa vida. E a exposição disso no começo do livro já dá o caminhho por 

onde Gláucon pretende encaminhar sua discussão. 

Depois de fazer sua classificação dos bens, Gláucon irá enfatizar o dito dos polloí com 

toda força dizendo que a justiça não será vista como um bem em si mesmo, senão pelas 

recompensas e honras que carrega à parte de si. Dizendo isso, Gláucon irá dividir seu discurso 

da seguinte maneira2: primeiro falará o que é a justiça e qual a sua origem; depois que aqueles 

que a praticam, o fazem por necessidade; e por último a comparação entre as vidas do justo e 

                                                 
1 PLATÃO. República, 329e. Utilizamos aqui a tradução de Maria Helena da Rocha Pereira A República 
(Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001). Tomaremos esta tradução como base para nosso trabalho, 
indicando outras traduções, inclusive nossas, quando for o caso. Demais referências à ‘República’ serão 
abreviadas por Rep. indicando-se em seguida a numeração. Para o original grego, utilizaremos o texto 
estabelecido por S. R. Slings, Platonis Rempvblicam (Oxford: Oxford University Press, 2003). 
2 Rep., 358c. 
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do injusto, dizendo que a deste é muito melhor do que a daquele. Será, pois, o conjunto de seu 

discurso que será por nós estudado e que será exposto aqui de forma resumida como forma de 

introduzir os assuntos que serão melhor analisados nos capítulos que se seguem. 

A classificação dos bens feita por Gláucon envolve três tipos de bem: o primeiro tipo 

seria aquele desejado por si mesmo; o segundo tipo, desejado por si mesmo e por suas 

consequências e o terceiro tipo somente por suas consequências. O problema consiste em 

entender em qual destes tipos de bem se inclui a justiça e qual proporciona a felicidade ao 

homem. Segundo Sócrates, a justiça deve ser posta no segundo tipo de bem se os homens 

quiserem ser felizes. No entanto, não é desta forma que os polloí vêem a justiça, pois a 

incluem no bem de terceiro tipo. Tendo esta diferença em vista, Gláucon irá defender esta 

posição ao máximo, querendo depois ouvir de Sócrates a refutação de seu argumento e a 

defesa da justiça como sendo boa por si mesma. 

É preciso entender que esta classificação será a base para os três argumentos que se 

seguem. Em seu primeiro argumento, Gláucon irá tentar provar que a injustiça é considerada 

um bem por aqueles que a cometem, mas um mal para aqueles que sofrem dela. A justiça 

surgirá, através da instauração de um contrato entre os homens, como um bem necessário, 

baseada na lei, para se evitar que injustiças sejam cometidas. Dessa forma, a justiça se 

encontraria no meio, entre um bem e um mal, sendo, penosa, mas útil, e por isso, 

reconhecidamente um bem de terceiro tipo. No entanto, o homem que for capaz irá se utilizar 

da sua dýnamis para evitar o contrato e, assim, cometer injustiça sem sofrer as penas desta. O 

que faremos no capítulo que trata do contrato é tentar identificar que tipo de dýnamis é esta 

que permite a um homem evitar o contrato estabelecido. 

Seu segundo argumento irá falar que a real natureza do homem é a pleonexía e que 

este só respeita a lei por medo da punição, mas se pudesse agir pelo seu desejo optaria pela 

injustiça, pois está é um bem prazeroso. Para demonstrar isso, utilizará a narrativa de Gyges e 
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seu anel. Ao descobrir que o anel que carrega concede a capacidade [δύναμις] da 

invisibilidade, Gyges usará deste para matar o soberano da Lídia e assumir o governo. 

Gláucon irá ampliar esta história ao introduzir a questão dos dois anéis. Se for dado um anel 

ao justo e outro ao injusto, no fim, o justo agirá como o injusto, pois é natural que seu desejo 

procure agir com injustiça se não houver nenhum tipo de coerção da lei para impedi-lo disto. 

Dessa forma, ninguém seria justo por vontade própria, mas se pudesse cometer injustiça, 

cometeria. 

Gyges é uma figura complexa conforme veremos em nosso trabalho. A singularidade 

de seus feitos fez com que muitas vezes estes nos passassem invisíveis de sua autoria, no 

entanto, a visibilidade retorna através do mito contado no discurso dos polloí. Mas como se 

deu o desenvolvimento desse discurso popular? Como a figura mítica de Gyges foi construída 

através dos tempos? Para que estas perguntas sejam respondidas é preciso analisar as fontes 

que falam de Gyges anteriores a Platão. Talvez a primeira fonte que nos venha à mente seja 

Heródoto com suas Histórias. Ele, assim como Nicolau Damaskenos, é para nós uma fonte 

histórica de Gyges e sua ascensão ao poder. Mas se quisermos aqui estabelecer um ponto 

onde a mitologia popular em torno de Gyges começa a se desenvolver, é preciso que 

observemos a lírica arcaica e o que esta tem a nos dizer sobre ele. Será na investigação destes 

pontos e na correlação com o discurso dos polloí de Gláucon que iremos nos prender. 

A lírica grega arcaica é composta por vários nomes importantes. Entretanto, nenhum 

outro contribuiu melhor para a repercussão do lídio Gyges entre os gregos do que Arquíloco 

de Paros. Será ele a primeira voz a narrar os feitos daquele e que parece ter contribuído em 

muito para a divulgação entre os polloí das riquezas da Lídia. Trataremos, portanto, no 

capítulo que fala de Gyges e seu anel desta tradição que falou de Gyges e de como Platão se 

apropriou disso para compor a sua narrativa, demonstrando a capacidade da invisibilidade 

possuída por aquele. 
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Para finalizar, Gláucon irá, em seu terceiro argumento, separar criteriosamente o justo 

do injusto, retirando destes tudo a não ser a justiça naquele e a injustiça neste. O 

completamente injusto procuraria ter uma aparência de justiça, para que possa se beneficiar 

tanto do fato de ser injusto, como das recompensas e honras da justiça; já o completamente 

justo, teria a aparência de injustiça e seria despido de todas as recompensas e honras da 

justiça, pois, do contrário, não se saberia se ele é justo pela aparência ou pela essência. Ao se 

julgar quem seria o mais feliz, os polloí diriam que o injusto é mais feliz, pois pode se 

beneficiar tanto dos benefícios da injustiça como dos benefícios da justiça, sem que seja 

punido por isso. Nesse capítulo que trata dos gêneros de vida e da tirania, iremos examinar a 

dóxa que permite ao injusto enganar a todos se passando por justo e, assim, conseguir a 

recompensas deste. Iremos, pois, associar a figura do completamente injusto com a tirania. Se 

o homem pudesse ser julgado nestes termos, tendo a pleonexía em sua natureza e o desejo de 

sempre cometer injustiça como um bem, não poderíamos tomar o justo como um caminho 

viável senão pelo contrato. Dessa forma, toda a justiça seria aparência, pois só seria cumprida 

como um bem mediante a coerção da lei, sendo esta a verdadeira essência humana a injustiça. 

Cada argumento trata de uma parte da dýnamis. No caso do desafio de Gláucon, ele 

quer demonstrar a dýnamis que permite o homem agir pela injustiça. No primeiro argumento, 

apesar do contrato, aquele que tivesse dýnamis para agir com injustiça, assim agiria, pois é 

esta a natureza do homem segundo os polloí; depois, no segundo argumento, se demonstra 

que tipo de dýnamis seria esta que permite um homem cometer injustiças; e por último, no 

terceiro argumento, se explica como deve agir aquele que deseja alcançar essa dýnamis para 

se cometer injustiça livremente. Desejo de poder, riquezas e fazer o que tiver vontade são 

características do tirano. Será este o nosso último tópico a ser analisado, tomando este tipo de 

comportamento como característico da tirania que seria uma forma de governo onde o poder é 

assumido pela usurpação e mantido através do uso da persuasão e da força. 
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Pretendemos com esse trabalho fortalecer os argumentos de Gláucon para que, a partir 

do seu desafio, possamos entender como um dos assuntos mais relevantes e difíceis da 

filosofia política seja a tirania. O mito do anel de Gyges encontrado na passagem estudada da 

República parece apontar para esse grande desafio existente dentro do campo ético-político e 

nos utilizaremos muito dele para dar base aos nossos argumentos. Devemos por fim mostrar 

que Platão já apresenta uma preocupação com este problema desde o começo da composição 

da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A DIVISÃO DOS BENS 

 

O Livro II da República se inicia com o furor de Gláucon em reacender o debate em 

torno da justiça. Achando que Sócrates não foi verdadeiramente persuasivo em provar que de 

toda maneira é melhor ser justo do que injusto [ὡς ἀληθῶς πεῖσαι ὅτι παντὶ τρόπῳ ἄμεινόν 

ἐστιν δίκαιον εἶναι ἢ ἄδικον], ele irá fazer a seguinte classificação sobre os tipos de bem 

[ἀγαθόν]1: 

(i) O primeiro tipo de bem é aquele que desejamos não por suas conseqüências 

[ἀποβαινόντων], mas por o estimarmos por si mesmo [αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα], como o que é 

agradável [τὸ χαίρειν] e os prazeres inofensivos [αἱ ἡδοναὶ ὅσαι ἀβλαβεῖς], dos quais nada 

resulta depois no tempo senão o agrado de os possuirmos [μηδὲν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον διὰ 

ταύτας γίγνεται ἄλλο ἢ χαίρειν ἔχοντα]. 

(ii) O segundo tipo de bem é aquele que gostamos por ser agradável em si mesmo e 

pelas suas conseqüências, como a sensatez, a visão e a saúde [ὃ αὐτό τε αὑτοῦ χάριν 

ἀγαπῶμεν καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ γιγνομένων, οἷον αὖ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ὑγιαίνειν]. 

(iii) O terceiro tipo de bem é do tipo penoso, mas útil, e não aceitaríamos a sua posse 

por amor a ele, mas sim devido às recompensas e a outras conseqüências que dele derivam 

[γὰρ ἐπίπονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα 

ἔχειν, τῶν δὲ μισθῶν τε χάριν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γίγνεται ἀπ᾽ αὐτῶν]. Como exemplos deste, 

temos a ginástica, o tratamento de doenças, a prática médica e outras maneiras de se obter 

dinheiro. 

Entendemos que a tripartição dos bens implica em uma diferença entre estes, mas tal 

diferença não está clara em sua divisão e muito estudiosos de Platão tentam interpretá-la para 

esclarecer o que se quer dizer com tal classificação. Alguns comentadores tentam responder a 

                                                 
1 Rep., 357b4-d2. 
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questão em termos modernos entre o que é bom por si mesmo e o que é bom por suas 

consequências, outros pensam que o contraste da bifurcação não é a visão moderna, mas 

alguma outra distinção nos termos platônicos. O primeiro tipo de bem é aquele que se 

expressa pelo tempo presente e é bom pelo prazer que oferece naquele momento sem 

nenhuma consequência futura. O terceiro tipo de bem é penoso, não valendo a pena por si 

mesmo, mas somente pelas recompensas e consequências advindas deste. O que é agradável e 

o que é penoso opõem-se nestes tipos de bem. O segundo tipo de bem é aquele que engloba o 

agradável e as consequências benéficas advindas dele, e será neste tipo que Sócrates irá 

colocar a justiça, pois, segundo ele, esta se encontra “no mais belo [tipo], que se deve estimar 

por si mesmo e pelas consequências quem quiser ser feliz” [ἐν τῷ καλλίστῳ, ὃ καὶ δι’ αὑτὸ 

καὶ διὰ τὰ γιγνόμενα ἀπ’ αὐτοῦ ἀγαπητέον τῷ μέλλοντι μακαρίῳ ἔσεσθαι]2. Gláucon vai dizer 

que, de acordo com o parecer da maioria [δοκεῖ τοῖς πολλοῖς], não é esse o tipo no qual a 

justiça se encaixa, mas que pertence à espécie penosa [τοῦ ἐπιπόνου εἴδους], a que se pratica 

por causa das recompensas, da reputação e das aparências, mas que por si mesma se deve 

evitar, como sendo dificultosa [ὃ μισθῶν θ’ ἕνεκα καὶ εὐδοκιμήσεων διὰ δόξαν ἐπιτηδευτέον, 

αὐτὸ δὲ δι’ αὑτὸ φευκτέον ὡς ὂν χαλεπόν]3. Será neste ponto que Gláucon lançará seu 

desafio: 

 

ἐπιθυμῶ γὰρ ἀκοῦσαι τί τ’ ἐστὶν ἑκάτερον καὶ τίνα ἔχει δύναμιν αὐτὸ καθ’ 
αὑτὸ ἐνὸν ἐν τῇ ψυχῇ, τοὺς δὲ μισθοὺς καὶ τὰ γιγνόμενα ἀπ’ αὐτῶν ἐᾶσαι 
χαίρειν. 

desejo ouvir o que é cada uma delas [justiça e injustiça], e que capacidade 
possui por si, quando existe na alma, sem ligar importância a recompensas 
nem a conseqüências agradáveis.4 

 

Ao dizer que o segundo tipo é estimado por aqueles que desejam ser felizes, Sócrates 

parece indicar que o que está em jogo na classificação dos bens de Gláucon é que tipo de 

                                                 
2 Rep., 358a1-3. 
3 Rep., 358a4-6. 
4 Rep., 358b4-7. 



 8

relação estes bens estabelecem com a felicidade. Em resposta a Sócrates, Gláucon irá dizer 

que os polloí não pensam que a justiça possa ser boa por si mesma, pois acreditam que ela só 

é boa por suas consequências. Para responder ao desafio de Gláucon, Sócrates primeiramente 

deve provar o que são a justiça e a injustiça e que dýnamis possuem em si e por si quando se 

encontram na alma [αὐτὸ καθ’ αὑτὸ ἐνὸν ἐν τῇ ψυχῇ], sem dar importância a recompensas 

nem a consequências; só assim Sócrates poderá demonstrar que a justiça se encontra no 

segundo tipo de bem e não no terceiro, sendo ela desejada por aqueles que querem ser felizes. 

Tanto Sócrates quanto os polloí concordam que a justiça possui consequências desejadas 

(mesmo que estas não sejam as mesmas), mas divergem quanto o resto, pois para Sócrates a 

justiça é boa por si mesma e para os polloí, não. Acordados quanto às suas consequências, 

deve Sócrates primeiramente defender que a justiça é boa por si mesma. O problema, 

resumidamente, consiste em saber o que Gláucon entende por ‘bem por si mesmo’ e ‘bem por 

suas consequências’, se Sócrates prova ou não prova que a justiça é boa por si mesma, se ela 

pertence ao segundo tipo de bem e que tipo de relação a felicidade estabelece com a justiça5. 

Para melhor entendermos o desafio proposto, devemos primeiro analisar o que Gláucon quer 

dizer com ‘bem por si mesmo’ e ‘bem por suas consequências’. 

Foster é um dos primeiros a discutir a dificuldade dos bens. Ele diz que o Livro II se 

inicia com uma falsa declaração na passagem 357a1-358a9, onde é pedido a Sócrates que 

prove ser a justiça um bem de segundo tipo, contrário aos seus oponentes, que a colocam no 

terceiro tipo de bem. Para ele, esta seria a demanda original de Gláucon feita a Sócrates, no 

                                                 
5 Consideráveis estudiosos sobre a questão da classificação dos bens são: FOSTER, M. B. A Mistake of Plato’s 
in the Republic. Mind, v. 46, n. 183, 1937, p. 386-393 e Mistake of Plato’s in the Republic: A Rejoinder to Mr. 
Mabbott. Mind, v. 47, n. 186, 1938, p. 226-232; MABBOTT, J. D. Is Plato’s Republic Utilitarian?. Mind, v. 46, 
n. 184, 1937, p. 468-474; SACHS, D. A Fallacy in Plato’s Republic. PhR, v. 72, n. 2, 1963, p. 141-158, 
reimpresso in VLASTOS, G. (ed.), Plato 2. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1978, p. 35-
51 (citações seguem a última paginação); KIRWAN, C. Glaucon’s Challenge. Phronesis, v. 10, n. 2, 1965, p. 
162-173; WHITE, N. The Classification of Goods in Plato’s Republic. JHPh., v. 22, n. 4, 1984, p. 393-421; 
IRWIN, T. H. Republic 2: Questions about Justice. In: FINE, Gail. Plato2. New York; Oxford: Oxford 
University Press, 1999, p. 164-185. HEINAMAN, R. Plato’s Division of Goods in the Republic. Phronesis, v. 
47, n. 4, 2002, p. 309-335. REEVE, C.D.C. Philosopher-Kings. The Argument of Plato’s Republic. Indianópolis; 
Cambridge: Hackett  Publishing Company, Inc., 2006, p. 24-33. 
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entanto, segundo o que diz, tal demanda discutida na passagem não é argumentada na 

República e nem é a questão que Gláucon e Adimanto têm a intenção de propor para o 

argumento6. Segundo pensa, a defesa de Sócrates da justiça consiste na demonstração de que 

a felicidade é consequência natural da justiça e em nenhum lugar Sócrates argumenta que a 

justiça pode ser um bem se não atende por essa consequência7. Assim, a proposta teria sido 

modificada, pois tanto Gláucon como Adimanto querem saber os benefícios da justiça ou, em 

outros termos, quais suas consequências naturais e não, como originalmente se disse, o que é 

a justiça em si mesma. Foster pensa que a demanda original proposta por Gláucon difere do 

que ele diz em 358b onde este quer ouvir as consequências que são naturalmente procedidas 

da justiça e não aquelas consequências obtidas por parecer justo, entendendo que a expressão 

αὐτὸ καθ’ αὑτὸ, repetida em 358d, deve ser entendida como ‘por suas próprias consequências 

e à parte das adquiridas por sua reputação’8, pois o que se quer ver elogiado é o que é 

produzido diretamente da justiça e não os misthoí e a dóxa, já que estes seriam elementos 

artificiais que podem ser obtidos por quem possui a aparência de merecê-los, o que não 

acontece com as consequências naturais9. 

Outro ponto levantado por Foster seria que, segundo o seu entendimento, Platão utiliza 

dois tipos de expressão para significar a mesma tarefa de Sócrates na República entre 357a e 

612a, sendo estas expressões: 

(i) que ele deve demonstrar que a justiça é boa por si mesma e à parte de suas 

consequências. 

(ii) que ele deve demonstrar que a justiça tem boas consequências para o homem que a 

possui e que isto o beneficia. 

                                                 
6 FOSTER, op. cit., 1937, p. 386. 
7 Ibid., p. 386-7. 
8 Ibid., p. 389. 
9 Ibid., p. 387. 



 10

Para Foster, Platão, mesmo se expressando de duas maneiras diferentes, deseja uma 

única coisa que é provar que a justiça vale a pena, mesmo não contando com suas 

recompensas convencionais por causa da felicidade que é sua consequência necessária, mas 

ele é culpado dessa ambiguidade verbal ao utilizar duas expressões diferentes para dizer a 

mesma coisa10, pois, de acordo com a sua interpretação, a justiça ter boas consequências 

naturais é o mesmo que ela ser boa por si mesma. 

Dessa forma, a discussão, segundo diz, gira em torno do que são as consequências 

naturais da justiça ou aquilo que vem diretamente de um bem, e suas consequências 

artificiais, se existirem, sendo estas os misthoí e a dóxa, e não entre ‘por si mesmo’ e ‘por 

suas consequências’. Isso por si próprio seria uma solução para a consistência da passagem, se 

não fosse por outro problema. Ao examinar o terceiro tipo de bem, Foster irá considerar que 

os misthoí aqui estão fora de lugar, pois a ginástica e o tratamento médico não são desejados 

apenas por seus misthoí, pois possuem, por si mesmos, consequências naturais como a saúde, 

por exemplo, que naturalmente pode vir da prática da ginástica ou do tratamento médico, 

independente se estes receberão misthoí ou não. Parece que a própria terminologia encontrada 

por Foster para classificar os bens não funciona com os bens de terceiro tipo. A confusão se 

torna maior quando Foster analisa o que Adimanto diz em 367c-d: 

 

Ἐπειδὴ οὖν ὡμολόγησας τῶν μεγίστων ἀγαθῶν εἶναι δικαιοσύνην, ἃ τῶν τε 
ἀποβαινόντων ἀπ’ αὐτῶν ἕνεκα ἄξια κεκτῆσθαι, πολὺ δὲ μᾶλλον αὐτὰ 
αὑτῶν, οἷον ὁρᾶν, ἀκούειν, φρονεῖν, καὶ ὑγιαίνειν δή, καὶ ὅσ’ ἄλλα ἀγαθὰ 
γόνιμα τῇ αὑτῶν φύσει ἀλλ’ οὐ δόξῃ ἐστίν, τοῦτ’ οὖν αὐτὸ ὲπαίνεσον 
δικαιοσύνης, ὃ αὐτὴ δι’ αὑτὴν τὸν ἔχοντα ὀνίνησιν καὶ ἀδικία βλάπτει, 
μισθοὺς δὲ καὶ δόξας πάρες ἄλλοις ἐπαινεῖν. 
Uma vez, pois, que concordaste que a justiça figura entre os maiores bens, 
os que são dignos de se possuírem em virtude das consequências que deles 
derivam, mas muito mais ainda por eles mesmos – tais como a visão, a 
audição, a sensatez, a saúde, e quantos outros bens há aí produtivos pela 
própria natureza, e não resultantes da reputação – exalta então na justiça o 
que ela tem de vantajoso por si mesma para quem a possui, e, na injustiça, o 

                                                 
10 FOSTER, op. cit., 1938, p. 229. 
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que ela tem de prejudicial, deixando a outros o cuidado de elogiar as 
recompensas e a reputação11. 

 

 Para ele, a primeira parte da sentença (367c6-8) implica em que a questão é se a 

justiça é elogiada por si mesma ou por suas consequências, mas a segunda parte (367c9-d3) é 

se ela é elogiada pelas suas consequências naturais ou pelos misthoí e pela dóxa. Por esses 

motivos considera a passagem 357a1-358a9, que inclui toda a classificação dos bens, como 

sendo um erro, e que se fosse retirada resolveria o problema da inconsistência desta passagem 

com o resto da República. 

A interpretação de Foster leva em consideração a terminologia moderna para 

consequência, mas não para o ‘em si mesmo’. Apesar de ele considerar que Sócrates não 

responde o ‘por si mesmo’ da justiça, ele interpreta que, na verdade, o que Sócrates toma 

como ‘por si mesmo’ é a consequência natural, que não pode ser da justiça retirada. Dessa 

forma, teríamos, na verdade, dois tipos de consequências: natural e artificial. O problema da 

divisão de Foster é que o terceiro tipo de bem também apresenta consequências naturais, o 

que não permite a correção por ele feita. 

Em sentido contrário a Foster, Mabbott acredita que Platão supõe demonstrar tanto 

que a justiça é boa por si mesma e que é boa por suas consequências12. Para ele, é estranha a 

interpretação de Foster de αὐτὸ καθ’ αὑτὸ como sendo ‘por suas próprias consequências e à 

parte das adquiridas por sua reputação’13, e que a demanda original feita a Sócrates é 

demonstrar que a justiça é boa por si mesma e por suas consequências tendo Gláucon como 

oponente que tem como ponto de vista a justiça como não sendo boa, mas necessária14. No 

desafio de 358b, diz que a rejeição de Gláucon não é apenas aos misthoí e a dóxa, mas 

também às consequências [τὰ γιγνόμενα ἀπ’ αὐτῶν] e, por isso, Foster não pode incluí-las na 

                                                 
11 Rep., 367c-d. 
12 MABBOTT, op. cit., p. 469. 
13 Ibid., p. 470. 
14 Ibid., p. 471. 
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definição de αὐτὸ καθ’ αὑτὸ. Mabbott aponta para o paralelismo entre saúde e justiça no 

Livro IV15, onde a saúde aparece como sendo naturalmente boa para o corpo assim como a 

justiça para a alma, e lembra, com isso, que a saúde é um bem de segundo tipo, demonstrando 

que Platão nunca esqueceu a promessa de colocar a justiça no melhor tipo de bem16. Segundo 

ele, a justiça de Platão significa uma condição da alma e a ação é meramente sua expressão 

natural17. Apesar de sua defesa de que Sócrates deve provar (a) que a justiça é boa por si 

mesma e (b) que ela é boa por suas consequências, (a) é uma tarefa sem esperança, pois para 

se provar que alguma coisa é boa por si mesma é dar uma razão do porquê ela é boa, o que já 

é uma admissão de que ela não é boa por si mesma, pois, para ele, qualquer um que acredite 

que alguma coisa é boa por si mesma não pode argumentar, mas somente afirmar ou 

testemunhar18. 

O que Mabbott tentou em sua interpretação foi demonstrar a classificação em termos 

modernos, dividindo-a entre bens por si mesmo e bens por suas consequências. Admitindo 

que Sócrates demonstra no Livro IX as consequências da justiça, ele irá tentar mostrar-nos 

que Sócrates também demonstra a justiça por si mesma. No entanto, ao tentar demonstrar isto 

fora dos termos platônicos, acaba que ele mesmo se coloca em situação de dificuldade, ao não 

conseguir, nos seus termos, definir que a justiça é boa por si mesma, já que considera isso 

uma tarefa sem esperança, pois para se provar que alguma coisa é boa por si mesma é dar uma 

razão porque ela é boa. Também não nos parece que pela simplicidade da analogia saúde para 

o corpo assim como justiça para a alma possa resolver o problema de se definir em Platão o 

que vem a ser um bem por si mesmo, mesmo que tal analogia seja encontrada no próprio 

Platão, pois o contexto é outro e não parece explicar uma coisa noutra. 

                                                 
15 Rep., 444d-445b. 
16 MABBOTT, op. cit., p. 473. 
17 Ibid., p. 474. 
18 Ibid., p. 474. 
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Irwin supõe que Platão não usa a ‘justiça por si mesma’ para incluir algumas 

consequências causais da justiça, aquelas que podem ser consideradas como consequências 

inevitáveis da justiça ela mesma, por oposição as consequências da justiça que são 

causalmente independentes dela19. Segundo ele, a posição de Platão é consistente se ele tomar 

a justiça como sendo idêntica à felicidade ou uma parte desta. Para isso, irá dividir os bens 

entre os que são instrumentais, aqueles que são úteis pelas suas consequências circunstanciais, 

e os bens não-instrumentais, que são bons à parte de suas consequências. Para ele, a demanda 

original não é simplesmente provar que a justiça é um bem de segundo tipo, mas que Gláucon 

também quer ver demonstrado que de qualquer maneira [παντὶ τρόπῳ] é melhor ser justo do 

que injusto20. Irwin supõe haver um engano ao se pensar que Sócrates responde a demanda 

provando que a justiça é um bem de segundo tipo. Ao dizer que a justiça é de qualquer 

maneira melhor, Gláucon inclui em ‘de qualquer maneira’ duas demandas distintas: (a) a 

justiça deve ser um bem não-instrumental, ou seja, um bem a despeito de suas consequências 

e (b) ela deve ser melhor do que a injustiça independente das consequências de ambas. Se 

valorizarmos a justiça puramente por suas consequências, devemos admitir que ela não tem 

valor se as consequências forem removidas21. Para alguém que considera a justiça melhor do 

que a injustiça de qualquer maneira, deve-se supor preferir a justiça mesmo em circunstâncias 

contrafactuais. Se preferirmos a injustiça em uma destas circunstâncias, então implica-se que 

em uma maneira ao menos a justiça não é melhor do que a injustiça22. Irwin irá dizer que 

Gláucon defende uma tese comparativa de que o justo é mais feliz do que o injusto em 

oposição à tese da suficiência da justiça, onde A é mais feliz que B, e esta felicidade é 

assegurada pela justiça apenas. Segundo ele, a tese comparativa deixa em aberto a 

possibilidade de que a felicidade tenha componentes que não são infalivelmente assegurados 

                                                 
19 IRWIN, op. cit., 167. 
20 Ibid., p. 174-175. A passagem da República é a 357b1. 
21 Ibid., p. 170. 
22 Ibid., p. 175. 
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pela justiça23. Irwin, ao estabelecer a relação entre a justiça e a felicidade, não tomará aquela 

como sendo idêntica a esta, mas como sendo um componente desta. Para ele, Platão quer 

demonstrar que, embora a justiça não seja suficiente para a felicidade, ela é uma parte 

dominante na felicidade: ser justo garante por si mesmo que a pessoa justa é mais feliz que 

qualquer pessoa injusta, mesmo se a pessoa justa não for feliz, e mesmo se todos os bens que 

são distintos da justiça pertencerem às pessoas injustas24. Ao analisar as posições de Gláucon 

e Adimanto de colocarem a justiça como um bem instrumental e, portanto, pertencente ao 

terceiro tipo de bem, Irwin irá fazer uma comparação com o martelo.  Segundo ele, nós temos 

uma boa razão para preferirmos um martelo genuíno a um martelo aparente devido as suas 

consequências. Se alguma coisa aparece como sendo um martelo, mas não martela pregos, 

então não pode assegurar os resultados que queremos com um martelo. O que ele faz é 

comparar a posição instrumental da justiça com algo também tido como instrumental para 

defender que os resultados da justiça só podem ser assegurados se ela for, de alguma forma, 

não-instrumental. Dizendo que a justiça é uma parte da felicidade, implica-se que não se pode 

entender completamente a composição da felicidade sem antes reconhecermos o valor não-

instrumental da justiça25. 

A posição de Irwin de uma tese comparativa da justiça pressupõe uma divisão da 

felicidade em partes, tomando-se a justiça como uma parte maior da felicidade. Mesmo se 

pudéssemos considerá-la adequada, ela não encontra respaldo no texto, pois a felicidade não 

se encontra dividida em partes, e nem a justiça aparece como sendo um componente desta. O 

exemplo que o autor dá do martelo não parece ser suficiente para defender uma justiça não-

instrumental. Se algo parece um martelo por suas consequências, então deve assegurar todas 

as consequências do martelo, do contrário, se estas consequências não pudessem existir fora 

do martelo, seriam naturais ao martelo e, portanto, por si mesmas dele. Ao contrário do que 

                                                 
23 Ibid., p. 178. 
24 Ibid., p. 176. 
25 Ibid., p. 184. 
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diz Irwin, não temos uma boa razão para preferirmos um martelo genuíno a um martelo 

aparente devido as suas consequências. Para que o uso do martelo seja assegurado sobre 

qualquer outra escolha, suas consequências devem ser inerentes a este. Daí a confusão de 

Irwin em dividir os bens em instrumentais e não-instrumentais, pois ao tomar os bens 

instrumentais concluiu que estes possuíam consequências únicas. No entanto, a premissa que 

Gláucon levanta é que algo que só é louvado por suas consequências não é louvado por si 

mesmo e, dessa maneira, pode ser substituído por alguma coisa que se aparente com ele, pois 

se utiliza das consequências deste. 

Reeve irá fazer a distinção diádica entre o que se quer por si mesmo e o que se quer 

por suas apobaínonta, entendendo estas como sendo as consequências de Gláucon ou G-

consequências como ele irá chamá-las26. Feita esta distinção, Reeve irá fazer duas 

importantes considerações. Primeiro que reputação e recompensas, que são G-consequências 

da justiça, não são G-consequências da injustiça; e em segundo lugar, felicidade não é tratada 

inteiramente como uma G-consequência, pois quando o justo e o injusto são despidos de suas 

G-consequências, Gláucon ainda considera possível perguntar qual deles é o mais feliz27. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Reeve não considera que as G-consequências sejam o 

mesmo que consequências artificiais, que são aquelas cuja honra depende da crença e atitude 

de outras pessoas. Segundo ele, Gláucon exclui G-consequências tanto da justiça como da 

injustiça, mas ele não exclui as consequências artificiais da injustiça28. Podemos assim dizer 

que as G-consequências são aquelas que podem ser “retiradas”, não estabelecendo uma 

ligação causal direta com o objeto que se refere. 

Para Reeve, Platão não pode classificar consistentemente os prazeres inofensivos [αἱ 

ἡδοναὶ ὅσαι ἀβλαβεῖς] eles mesmos como um bem de primeiro tipo, desde que este teria uma 

                                                 
26 REEVE, op. cit., p. 24. 
27 Ibid., p. 28. Reeve baseia seus argumentos no terceiro argumento de Gláucon (360d8-362c6) como veremos 
mais a frente nesse trabalho. 
28 Ibid., n. 25, p. 283-4. 
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G-consequência, o agradável [χαίρειν], que também é desejado29. Se os prazeres inofensivos 

em questão são simples experiências, então é impossível experimentá-los sem apreciá-los ou 

apreciá-los sem experimentá-los. Se – como Reeve pensa ser mais provável – eles forem 

atividades, como o cheiro de um prazeroso perfume, então é possível engajar-se na atividade 

sem apreciá-la, mas impossível apreciar a atividade sem engajar-se nesta. Em um dos casos, 

Platão parece esperar que seja impossível ser X sem ser Y, então ser X não pode ser uma G-

consequência de ser Y. Como segue:30 

 

(1) X é uma G-consequência de Y se 
(a) Y é uma condição suficiente de X 
(b) é possível ser Y sem ser X 
(c) é possível ser X sem ser Y 

 

O que temos aqui é uma possível incoerência lógica das sentenças. Se (a) é verdadeira, 

então (b) não pode ser aceita. O que Reeve parece dizer com sua sentença (1) pode ser melhor 

entendido se  trocarmos Y por ‘justiça’ e X por ‘aparência de justiça’. Mesmo assim não 

podemos considerar (a), pois, de acordo com o argumento de Gláucon, ser justo não é 

condição suficiente para se ter uma aparência de justo. Dessa maneira, a aparência de justiça 

será uma G-consequência da justiça se for possível ser justo sem ter a aparência de justo e ter 

a aparência de justo sem ser justo, o que põe em xeque a tese da suficiência da justiça para se 

ter uma aparência de justiça. Iremos agora trocar os termos X por felicidade e Y por justiça, 

sem aceitar (a), dessa maneira, teremos: 

 

(1) A felicidade é uma G-consequência da justiça se 
(b) for possível ser justo sem ser feliz 
(c) for possível ser feliz sem ser justo 

 

                                                 
29 Ibid., p. 29. 
30 Ibid., p. 29. 
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Segundo o esquema acima, para considerarmos a felicidade como sendo uma G-

consequência da justiça, teremos que considerar possível ser justo sem ser feliz, assim como 

ser feliz sem ser justo, o que permitiria perfeitamente que a felicidade seja tomada como uma 

consequência que não é exclusiva da justiça, mas pode ser retirada desta. O conflito se dá com 

a afirmação de que a justiça é um bem de segundo tipo, que é alguma coisa que um homem 

quer para ser feliz e deve querer por si mesma e por suas G-consequências. Se for possível ser 

feliz sem ser justo, então a justiça não é alguma coisa que um homem que queira ser feliz 

deva querer. Se alguém quer ser justo somente para ser feliz e é possível ser feliz sem ser 

justo, então ele não pode contar que se quer ser justo por si mesmo, ele claramente quer ser 

justo por alguma outra coisa. Se tanto o justo como o injusto podem ser felizes, logo a justiça 

não pode ser demonstrada como mais desejável simplesmente pelo apelo da felicidade31. Se 

ter uma reputação de justo não é uma G-consequência de ser completamente injusto, pois é 

um componente essencial deste, então apreciar um prazer inofensivo não é uma G-

consequência de experimentá-lo, porque experimentá-lo é um componente essencial de 

aproveitá-lo. Mas, segundo Reeve diz, ter uma reputação de justiça é uma G-consequência de 

ser completamente justo, porque mesmo que ser completamente justo seja uma condição 

suficiente para ter uma reputação justa, este não é componente essencial daquele, nem aquele 

deste. Assim:32 

 

(2) A felicidade é uma G-consequência da justiça se 
(b) a justiça não é um componente essencial da felicidade 
(c) a felicidade não é um componente essencial da justiça 

 

Enquanto (1) permite que a justiça por si mesma seja defendida somente pelo apelo de 

suas propriedades que uma pessoa não-justa poderia ter, (2) exclui esta possibilidade.  Aqui, 

se ser justo é um componente essencial de ser feliz, então não é possível ser feliz sem ser 

                                                 
31 Ibid., p. 29-30. 
32 Ibid., p. 30. Novamente retiramos (a) para coerência dos argumentos de Reeve. 
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justo33. No entanto, se a justiça é um componente essencial da felicidade, então é impossível 

ser feliz sem ser justo, mas parece possível ser justo sem ser feliz. Se isto é possível, parece 

que a felicidade pode ser retirada da justiça, que a felicidade é meramente uma G-

consequência de ser justo e que ela não pode ser usada em defesa da justiça34. A solução para 

isto, segundo Reeve, é supor que a justiça e felicidade admitem graus, e quando propriedades 

admitem graus, componentes essenciais admitem variedades. Se a justiça é um componente 

essencial da felicidade, logo é impossível ser em algum grau justo sem ser em algum grau 

feliz. Neste caso, ser justo em algum grau pode ser pensado como tendo algum número de 

unidades dos graus da felicidade. Por isso, Reeve, chamará estes de componentes essenciais 

homoiomerous35. Para explicar homoiomerous, ele faz uma referência a Anaxágoras: eles são 

como um outro e como o todo que eles compõem36. Ou seja, componentes essenciais 

homoiomerous são aqueles que têm uma equivalência em graus entre seus componentes. 

Assim (2) é ambíguo, pois a noção de um componente essencial é ambígua. Mas, se os 

componentes essenciais referidos em (2) são homoiomerous, não será possível retirar a 

felicidade da justiça. A felicidade não será, assim, uma mera G-consequência de ser justo, e 

será possível defender a justiça pela demonstração que esta paga os termos da felicidade sem 

violar as condições estabelecidas por Gláucon37. 

Reeve continuará dizendo que se queremos ser justos somente para ser felizes, e ser 

justo é uma condição suficiente da felicidade, então, não queremos ser justos por si mesmo. E 

é igualmente verdadeiro que se queremos ser justos somente para ser felizes, e ser justo é um 

componente essencial de ser feliz, ainda não queremos ser justos por si mesmo. É apenas se 

ser justo é um componente essencial homoiomerous de ser feliz que queremos ser justos 

somente para sermos felizes, o que garante que queremos ser justos por si mesmo, pois, neste 

                                                 
33 Ibid., p. 30. 
34 Ibid., p. 31. 
35 Ibid., p. 31. 
36 Ibid., p. 31. 
37 Ibid., p. 31. 
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caso, falhar em fazer isto é falhar em querer ser feliz por si mesmo. Concluído isto, Reeve irá 

dar a seguinte interpretação dos bens: 

 

(A) Y é um bem de primeiro tipo no caso de se querer este por alguma coisa 
da qual Y é um componente essencial homoiomerous e não tem G-
consequências que sejam desejadas. 
(B) Y é um bem de segundo tipo no caso de se querer este por alguma coisa 
da qual Y é um componente essencial homoiomerous e tem G-
consequências que são desejadas. 
(C) Y é um bem de terceiro tipo no caso de se querer este por suas G-
consequências e ele não tem um componente essencial homoiomerous de 
nenhum tipo que se deseje. 

 

A interpretação de Reeve possui diversos problemas. Ao dividir a justiça e a felicidade 

em graus, ele admite, assim como Irwin, que a felicidade pode ser dividida em partes. Para 

defender seu ponto de vista, Reeve irá se respaldar na passagem 472c4-d1, relativa à parte 

[μοῖραν] que cabe ao completamente justo e ao completamente injusto com relação à 

felicidade e à infelicidade; e na passagem 580b1-c5, onde se analisa entre os partidários da 

realeza, da timocracia, da oligarquia, da democracia e da tirania, quem é o primeiro em 

felicidade, o segundo e assim por diante, criando-se uma ordem entre estes. Desse modo, o 

mais alto grau da justiça também corresponde ao mais alto grau da felicidade. Mas acontece 

que as premissas para se chegar a esta conclusão estão erradas. Há um problema anterior no 

desenvolvimento da sentença (2) que prejudica o posterior andamento do seu trabalho. Ao 

tomar a justiça como um componente essencial da felicidade, Reeve tem como conclusão que 

é impossível ser feliz sem ser justo, mas parece possível ser justo sem ser feliz, e, por isso, diz 

que a felicidade continua a ser uma G-consequência38. Mas isso vai contra as premissas de 

(2), onde ele coloca que para que a felicidade seja considerada uma G-consequência da 

justiça, então a justiça não pode ser considerada um componente essencial da felicidade39. 

Essa confusão desencadeará o mesmo tipo de erro ao supor a necessidade de componentes 

                                                 
38 Ibid., p. 31. 
39 Ibid., p. 30. 
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essenciais homoiomerous. Primeiro porque supor tais componentes é estar em direção 

contrária ao uso que Platão faz de seus termos, pressupondo que eles podem entrar em acordo 

com a terminologia de Anaxágoras. Depois porque parece desnecessário e incoerente com o 

argumento posto por Gláucon. Se voltarmos ao argumento (2) de Reeve, veremos que ele 

assume a justiça como sendo suficiente para a felicidade e também como sendo um 

componente essencial da mesma40. Se considerarmos que o que é essencial também é 

necessário, então a justiça é necessária para a felicidade e, portanto, temos: 

(a) A justiça é condição suficiente para a felicidade. Assim, se há justiça, então, há 

felicidade. 

(b) A justiça é condição necessária para a felicidade. Assim, se há felicidade, então, há 

justiça. 

(c) Logo, é impossível ser feliz sem ser justo e impossível ser justo sem ser feliz, o 

que faz com que o uso de componentes essenciais homoiomerous seja 

desnecessário para o seu argumento. 

Analisando melhor aquilo que Reeve chama de G-consequência, percebemos que esta 

é qualquer consequência que possa ser retirada do bem em questão. Assim, defende que ao se 

retirar as G-consequências da justiça e da injustiça, estas ainda mantêm as consequências 

artificiais. O completamente injusto tem as recompensas e a reputação do justo e o 

completamente justo tem as penas e a reputação do injusto. Mas não nos parece ser isto que 

Gláucon diz em seu argumento. Ao tirar as recompensas e as consequências do justo e do 

injusto, ele transfere a aparência do justo como essencial ao injusto e a aparência do injusto 

como essencial ao justo. Dessa forma, não são as recompensas e a reputação da justiça 

consequências artificiais do completamente injusto, assim como não são as recompensas e a 

reputação da injustiça consequências artificiais do completamente justo, pois não podem ser 

                                                 
40 Ibid., p. 30-32. 
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deles separados e se encontram incluídas em suas definições. Por último, a reformulação dos 

bens de Reeve não resolve o problema destes em geral, mas principalmente quando 

examinamos os bens de terceiro tipo. Apesar de já termos negado a tentativa de Reeve de 

levar em consideração sua inclusão de componentes essenciais homoiomerous para sua 

definição dos três tipos de bens, os bens de terceiro tipo têm uma formulação peculiar, já 

comentada anteriormente, que é o fato de também possuírem algo por si mesmo, mesmo que 

esse algo seja penoso e útil, no que a definição de Reeve falha por completo. Dividir a justiça 

e a felicidade em graus pressupõe que Gláucon estaria, dentro do seu argumento, defendendo 

a possibilidade de dividir a felicidade em partes. Mas ele está discutindo qual das vidas é a 

melhor e qual a pior, assim como em qual dos bens se encontraria a felicidade, sem entender 

que a felicidade poderia ser encontrada em graus diferentes. As passagens que Reeve se 

utiliza para respaldar sua posição dos graus analisam diferentes modos de vida e suas relações 

com a justiça e a felicidade. 

Sachs acredita que a posição de Foster é correta ao dizer que Platão não tentou provar 

que a justiça é boa em si mesma ou por si mesma no mesmo sentido que estas qualificações 

carregam no sentido moderno41. Segundo ele é necessário um exame de contexto para retirar 

a perplexidade dos leitores contemporâneos a estas expressões utilizadas por Platão. Ao 

analisarmos o primeiro tipo de bem, Sachs sugere que o agradável [χαίρειν ἔχοντα] pode ser 

naturalmente tomado como um efeito; se o único efeito de alguma coisa é o prazer ou 

agradável, este poderia ser um exemplo do primeiro tipo de bem42. De acordo com os polloí, a 

justiça em si mesma, desde que é penosa e difícil, deveria ser evitada. Mas o penoso e o difícil 

desta são incluídos no ‘em si mesmo’. Por analogia, a felicidade a qual Sócrates pensa que a 

justiça produz também poderia ser colocada da mesma forma43. Gláucon ao querer saber que 

tipo de dýnamis a justiça e a injustiça exercem por si mesmas quando presentes na alma, 

                                                 
41 SACHS, op. cit., p. 39, n. 9. 
42 Ibid., p. 39-40. 
43 Ibid., p. 40. 
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deixando de lado as recompensas e os efeitos de ambas, quer saber que tipo de efeito a justiça 

e a injustiça por si mesmas exercem na alma de seu possuidor: a felicidade ou a pena44. Por 

isso, irá refazer a classificação dos bens de Gláucon da seguinte maneira: primeiro, itens que 

por si mesmos são geradores do bem e nada mais; segundo, aqueles que por si mesmos são 

geradores do bem e, em conjunto com outras coisas, têm bons efeitos adicionais; terceiro, 

aqueles que por si mesmos tem efeitos ruins, embora tenham alguns bons que compensam 

estes45. Para Sachs, a ambiguidade verbal apontada por Foster46 poderia ser desfeita, pois 

coloca no discurso de Gláucon um possível anacronismo interpretativo do ‘bem por si 

mesmo’ e ‘bem em si mesmo’ como frases que marcam um contraste com as coisas boas por 

suas consequências, mesmo quando estes bens têm como produto a felicidade e o prazer. Para 

Sachs não existe tal contraste e este seria fruto de uma interpretação moderna e indevida para 

o texto47, pois segundo diz, a noção dos efeitos da dýnamis da justiça e da injustiça nas almas 

dos homens é fundamental para a concepção platônica de justiça48. Sócrates deve provar que 

a justiça exerce seu poder pela mera existência na alma, e a injustiça é um mal para a alma 

quando presente, demonstrando que aquele que possui a justiça na alma é mais feliz que 

qualquer um que possua a injustiça49. No Livro IV, Sócrates diz haver apenas uma forma de 

areté da alma, mas ilimitadas de kakía50, ressaltando quatro em especial, relativas às 

constituições que originam: a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Segundo 

Sachs, Platão supõe que a justiça ou a injustiça, mas não as duas, devem existir em toda alma, 

e que o homem que tem na alma a justiça é mais feliz que o homem que inclui qualquer grau 

da injustiça, variando a felicidade inversamente com a injustiça51. 

                                                 
44 Ibid., p. 41. 
45 Ibid., p. 41. 
46 Cf. FOSTER, op. cit., p. 229. 
47 SACHS, op. cit., p. 41, n. 14. 
48 Ibid., p. 41-2. 
49 Ibid., p. 42. 
50 Rep., 445c-d; 449a. 
51 SACHS, op. cit., p. 45. 
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A visão de Sachs relativa aos bens é interessante e possui pontos que contribuem para 

o esclarecimento da questão. Sua posição contra uma interpretação moderna dos bens e a 

favor de uma visão platônica dos efeitos da dýnamis na alma permite que a ambiguidade dos 

termos usados por Platão para se referir aos bens por si mesmos seja desfeita. No entanto, nos 

perguntamos que tipo de variação seria esta que acontece na felicidade que é inversamente 

proporcional aos graus de injustiça. Se for provado que só o justo pode ser feliz, então não 

poderemos separar um do outro. Dessa maneira, não podemos dividir a felicidade em graus 

inversos ao da injustiça, pois isso também suporia graus de justiça, o que não podemos 

admitir, já que só há uma forma de justiça na alma. Se a felicidade e a justiça são 

inseparáveis, então admitir graus de felicidade seria colocar a justiça nos demais tipos de 

almas e, assim, coabitar justiça e injustiça numa mesma alma, o que, mesmo que seja em 

graus, não é viável e nem aceito por Platão. Talvez pudéssemos aceitar por completo a 

explicação de Sachs se admitíssemos um engano de sua parte ao dividir a injustiça em graus 

ou se esta fosse dividida em graus sem supor graus de felicidade. 

De acordo com Kirwan, se elogiar a justiça por si mesma inclui elogiar esta por suas 

consequências que fazem homens felizes, Gláucon deve fazer uma distinção entre diferentes 

tipos de consequência: algumas devem ser excluídas outras não52. Kirwan acredita que a 

interpretação do desafio pela distinção de Foster entre consequências naturais e artificiais é 

errada. Para ele, um indicativo de que Foster está errado em supor que a classificação dos 

bens não faz parte da exposição é a ênfase que ele faz dos misthoí para o argumento, 

ocultando que Gláucon está realmente interessado com sua classificação em ver demonstrado 

que a justiça é agradável, e não ‘ἐπίπονον’. Apesar de concordar que Platão não é claro em 

sua distinção, ele crê que nada que Gláucon e Adimanto tenham dito depois obriga-os a 

retratarem a forma do desafio implicado pela tripartição dos bens: a justiça é comumente 

                                                 
52 KIRWAN, op. cit., p. 163. 
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pensada como um bem penoso, cabe demonstrar que ela é agradável. Para isto há dois 

obstáculos53: 

(1) De acordo com Adimanto54, a justiça é recomendada por sua utilidade. Mas ser 

uma coisa útil é compatível com ser penosa, e assim, está no terceiro tipo de bem. Além do 

mais, Gláucon realmente caracteriza esta divisão formando coisas úteis mas penosas55.  

(2) A justiça deve ser demonstrada para tornar homens felizes. A felicidade poderia ser 

uma consequência da justiça, mas ter consequências boas é compatível com ser penoso, 

novamente a tripartição deixa claro.  

Quanto à resposta de Kirwan ao primeiro obstáculo, há uma diferença nas palavras 

gregas traduzidas como útil56: na tripartição, 357c8, a palavra é ‘ὠφελεῖν’; mas na fórmula de 

Adimanto, 367d2, a palavra é ‘ὀνίνησιν’. Ele argumenta que há uma diferença de significado 

nas duas passagens citadas, mas as palavras usadas por Platão não garantem isto e não são 

certamente significados para marcar isto. No entanto, a diferença de significado irá emergir se 

considerarmos o primeiro tipo de coisas boas: o agradável e os prazeres inofensivos. Se o 

terceiro tipo de bem é penoso, mas útil, e o segundo tipo tanto agradável quanto útil, então, o 

primeiro tipo é somente agradável. Segundo Kirwan, todas as coisas agradáveis são úteis, 

porque o agradável é um modo de ser útil e benéfico. Mas quando ser útil contrasta com ser 

agradável, a palavra ‘útil’ é usada em um sentido estrito da concessão permitida: normalmente 

significando ser útil em não sendo agradável. Para ele ‘ὠφελεῖν’ significa útil no sentido 

estrito, não por ser agradável; e ‘ὀνίνησιν’ significa que o agradável conta como sendo útil. 

Assim a palavra ‘ὀνίνησιν’ não nos faz tomar Adimanto pedindo que a justiça se situe no 

terceiro tipo de bem, embora, ela por si mesma não nos leve à visão contrária57. 

                                                 
53 Ibid., p. 168. 
54 Rep., 367d2. 
55 Rep., 357c8. 
56 Kirwan utiliza em sua tradução a palavra ‘benefit’, no entanto, para aproximar as palavras gregas em questão 
da nossa tradução, iremos ao invés da palavra ‘benefício’ utilizar a palavra ‘útil’. 
57 KIRWAN, op. cit., p. 168-170. 
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O segundo obstáculo é demonstrar que a justiça faz homens felizes. Platão, segundo 

Kirwan, deve provar que a justiça é agradável provando que ela faz homens felizes. Uma 

parte necessária do argumento de Kirwan é dizer que uma coisa pode ter muitas 

consequências, e conferir muitas utilidades, compativelmente com ser por si mesma 

desagradável. Dizer que uma coisa faz alguém feliz pode querer dizer que tem agradáveis 

consequências, embora seja por si mesma desagradável. Uma das funções da sentença ‘isto 

me faz feliz’ é justamente a afirmação de que a coisa é, de uma certa maneira, agradável. Se 

elogiar uma coisa por suas consequências é diferente de demonstrar que é agradável, elogiar 

uma coisa por fazer alguém feliz não é necessariamente um caso de elogiar isto por suas 

consequências. O fato de Sócrates ter que demonstrar que a justiça faz homens felizes, não 

prova que ele é obrigado a elogiar esta por suas consequências em oposição ao que é 

agradável. Para Kirwan, dizer que alguém é feliz pode significar também dizer que a 

felicidade tem consequências agradáveis e, de certa maneira, que ela é uma coisa agradável. 

Embora a felicidade seja dita como uma consequência, ela pode perfeitamente, segundo 

Kriwan, expressar uma causa formal querendo dizer que a felicidade é agradável, sendo isto 

demonstrado pelos argumentos do Livro IX. 

A interpretação de Kirwan parece correta ao colocar em foco o problema do agradável 

e desagradável ao tratar dos bens. No entanto, parece um tanto estranha sua colocação quanto 

ao argumento de Adimanto. Na passagem 367d2, ‘ὀνίνησιν’ aparece por oposição a βλάπτει. 

Isso é um indicativo de que o sentido não é o mesmo que ‘ὠφελεῖν’, já que este não tem por 

oposição nada de prejudicial. De qualquer maneira, esse tipo de comparação nos parece 

descabida, pois, não é porque um bem é ὠφελεῖν que ele necessariamente é de terceiro tipo. 

Isso é garantido por Sócrates ao dizer, com a anuência de Adimanto, que “o bem é útil” 

[ὠφέλιμον τὸ ἀγαθόν]58 de maneira geral, ao que parece, sem que isto signifique um tipo de 

                                                 
58 Rep., 379b11. 
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bem específico. A nosso ver, isso permite uma maior flexibilidade de ὠφελεῖν, não estando o 

termo, ao tratar do bem, diretamente ligado aos bens de terceiro tipo. Portanto, não há como o 

uso dos termos impedir a justiça de ser útil e agradável ao mesmo tempo. Quanto à relação de 

causa formal que Kirwan estabelece entre a felicidade e o agradável para que, ao se elogiar a 

justiça pela felicidade, se possa dizer que a justiça é agradável por si mesma, apesar de 

interessante, parece pouco conclusiva quanto o tipo de relação que a justiça estabelece com a 

felicidade. 

Para White, a suposição de que Platão está operando com uma noção de consequência 

causal moderna deve ser examinada, pois pode ser falsa no sentido de que materialmente afeta 

a interpretação da República, incluindo o problema de reconciliar a passagem 357a-358a com 

o presente argumento. Por isso, o autor sugere a comparação da linguagem utilizada com 

outras noções causais em Platão59. Segundo White, quando Platão alega que a justiça é boa 

por si mesma, muito de sua linguagem parece, em princípio, explicitamente causal, e não há 

razão para tomar a linguagem como um uso inadvertido. Esta linguagem causal corresponde à 

linguagem que ele usa quando trata sua noção de causa ou aitíon60. Esta noção de aitíon se 

encaixa com o que ele tem para dizer na República sobre a conexão entre a justiça e a 

felicidade. Seguindo a linha de pensamento de Sachs, White dirá que quando Platão diz que a 

justiça é boa por si mesma, ele tem em mente a ideia de que a justiça, em certo sentido por si 

mesma e sem outros fatores, faz o seu possuidor ser feliz, no sentido de causa platônica. Os 

termos que são usualmente traduzidos por “consequências” na República 357a-358a não são 

termos regulares para consequência causal, tanto no grego como no uso platônico, e suas 

funções aqui não podem indicar a bondade de uma consequência causal em contraste à 

bondade intrínseca. White assim aponta, em primeiro lugar, para uma questão terminológica, 

onde Platão não teria, de fato, utilizado a noção de alguma coisa que é boa por si mesma ou 

                                                 
59 WHITE, op. cit., p. 394. 
60 Para desenvolver este tipo de argument, White irá seguir o artigo de VLASTOS, G. Reasons and Causes in the 
Phaedo. The Philosophical Review, v. 78, n. 3, 1969, p. 291-325. 
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alguma coisa que é boa por suas consequências. A distinção que Platão usa, segundo White, 

seria entre bens que são bem-vindos (aspazesthai), louvados (agapan) ou aceitos (dexasthai 

ekhein) por alguma coisa ou outra. Dessa forma, avisa que usará as expressões ‘bem por si 

mesmo’ e ‘bem por suas consequências’, em seu trabalho, como maneiras de dizer61. Assim 

irá dividir os bens da seguinte maneira62: 

 

(a) bens que são bem-vindos por si mesmos, não por suas consequências. 
(b) bens que são bem-vindos por si mesmos e por suas consequências. 
(c) bens que não poderiam ser escolhidos por si mesmos, mas somente por 
suas consequências. 

 

Quando não se interpreta pelo anacronismo da distinção moderna entre bens por si 

mesmos e bens por suas consequências, mas, ao invés disso, se vê a relevância das noções 

causais que poderia se esperar que Platão usasse, então, o que ele está argumentando sobre a 

justiça é, nos termos platônicos, primeiro, que atuar por si mesma pelas suas próprias 

capacidades causa felicidade na alma de seu possuidor e é bem-vinda por esta razão, e 

segundo, que agir em conjunto com certas circunstâncias circundantes produz certas outras 

coisas que são também bem-vindas63. Para melhor esclarecer o uso de uma linguagem causal 

na descrição de Platão da relação entre a justiça e a felicidade, White irá selecionar passagens 

da República que parecem comprovar o que ele diz, das quais selecionamos aquelas que se 

encontram no Livro II: Gláucon em 358b5, ao querer saber que capacidade [τίνα ἔχει 

δύναμιν] tem a justiça ‘por si mesma’ na alma e 360d1, ao querer saber se a justiça é mais 

vantajosa [λυσιτελεῖν] que a injustiça; Adimanto em 366e5-6, ao querer saber que capacidade 

tem a justiça ‘em si’ na alma [τῇ αὑτοῦ δυνάμει ἐν τῇ τοῦ ἔχοντος ψυχῇ ἐνόν], em 367b4-5 e 

367e2-3, onde quer saber o que a justiça por si mesma faz/produz [ποιοῦσα ... αὐτὴ δι’ αὑτήν] 

e 367d2-3, onde quer ver demonstrado como a justiça por si mesma é útil ao seu possuidor e 

                                                 
61 WHITE, op. cit., p. 405. 
62 Ibid., ´. 405-6. 
63 Ibid., p. 395-396. 
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como a injustiça o prejudica [ὃ αὐτὴ δι’ αὑτὴν τὸν ἔχοντα ονίνησιν καὶ αδικία βλάπτει]. 

Assim, segundo White, ao se interpretar 357a-358a, não podemos destacá-la do todo de 357a-

368b e quando perguntamos o que Platão quer dizer por uma coisa que é boa “por si mesma” 

não podemos ignorar o fato de que, ao explicá-la, ele está querendo oferecer uma explicação 

sobre o que a coisa “faz” e assim por diante. 

Há também uma razão adicional, que White aponta, com a passagem 357a-358a, para 

pensar que quando Platão estava construindo sua distinção entre dois caminhos pelos quais 

uma coisa pode ser boa, há um lado diferente do contraste da noção de alguma coisa que é boa 

à parte de qualquer coisa que poderia propriamente ser chamada de consequência. Em 357c6-

d2, ele mostra seu terceiro tipo de coisas boas, que são tradicionalmente tomadas como sendo 

coisas boas somente “por suas consequências”. No entanto, a terceira classe realmente contém 

não coisas boas por suas consequências e que podem ser neutras “em si mesmas”, mas sim 

coisas que “por si mesmas” não poderíamos aceitar ou escolher ter, pois estas coisas são 

explicitamente descritas como penosas (epípona). Se o ponto de Platão é que tais coisas sejam 

apreciadas “por si mesmas” no sentido moderno, a palavra epípona sugere a dor ou mesmo 

inconveniente, no que parece de alguma maneira um caminho causal com as coisas em 

questão. Mas se isto é o que “por si mesmo” significa aqui, não há razão para pensar que 

quando Platão usa isto das coisas que são boas ou apreciadas por si mesmas, na construção da 

classificação dos bens, ele deva usar isto para significar “boas por si mesmas” no nosso 

sentido moderno. Portanto, quando Platão diz que uma coisa pode ser boa “por si mesma” é 

em razão de alguma coisa que isto “produz/faz”, e não temos razão antecedente para dizer que 

é algo inconsistente em sua terminologia. Por isso, White considera que Platão liga a palavra 

“fazer” (poieîn) com a noção de aitía e aitíon64. 

                                                 
64 Ibid., p. 409-410. 
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No Fédon o fogo é causa das coisas serem quentes e a neve é a causa delas serem 

frias. Isto, para White, tem um grande paralelo com a República, quando se afirma que a 

justiça na alma de alguém o faz feliz ou faz a vida dele prazerosa65. Nem uma causa nem um 

efeito têm que ser estabelecidos como sendo uma parte da definição do outro. Se A é a causa 

de B, há um tipo de conexão necessária não-definicional entre eles66. É importante 

ressaltarmos aqui que White diz em nota não ter nenhuma resposta filosoficamente adequada 

para isso que se afirma, e nem um trabalho sobre tudo que Platão disse de relevante sobre 

isso, sendo ainda necessário uma discussão extensiva de vários aspectos da linguagem de 

Platão67. 

Por fim, White irá caracterizar a conexão da justiça e da felicidade como sendo esta: 

sendo-se justo, no sentido de que cada parte da sua alma faz sua própria função natural e esta 

única função somente, as partes da alma serão arranjadas de tal maneira que seus desejos e 

prazeres serão balanceados ou harmonizados da maneira indicada68. Para ele, esta conexão 

pode ser pensada conforme o padrão que foi posto no Fédon para um certo tipo de causa. 

Ao analisarmos a proposta de White, podemos perceber, quanto à maneira de 

examinar os termos utilizados por Platão, um melhor cuidado para se definir a classificação 

dos bens. Ao negar a tese moderna de bens por si mesmos e bens por suas consequências, 

White fortaleceu a tese de se interpretar tais bens se utilizando dos próprios termos platônicos. 

Pensamos que o autor poderia ter sido mais minucioso em sua análise terminológica, além do 

exame, por ele feito, sobre a sua maior hipótese: a noção de aitía para conceituar os bens em 

Platão. Não parece ter ficado claro em seu argumento que possamos nos utilizar da mesma 

noção utilizado no Fédon para a passagem estudada da República. Aquilo que parece ligar 

causalmente o bem por si mesmo talvez não possa ser analogamente interpretado com o 

                                                 
65 Ibid., p. 411. 
66 Ibid., p. 413. 
67 Ibid., n. 33, p. 413. 
68 Ibid., p. 416. 
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Fédon se estritamente tomarmos que as palavras aitía ou aitíon não se encontram na 

classificação, no entanto, uma noção de causa e efeito ligada ao “em si mesmo” dos bens 

parece corretamente interpretada. 

Segundo Heinaman, para Platão provar que a justiça é superior à injustiça, ele deve 

provar que a justiça é um bem intrínseco e a injustiça um mal intrínseco. Nisso ele irá 

apresentar a sua interpretação da divisão dos bens69: 

 

i. Coisas que são boas (a) independente de quaisquer consequências que elas 
possam ter, e/ou são boas (b) porque elas têm um tipo de consequência. 
ii. Coisas que são boas tanto por causa de (i) e porque elas têm um segundo 
outro tipo de consequência além da referida em (i)(b). 
iii. Coisas que são boas somente porque elas têm o segundo tipo de 
consequência – que se especificou em (i)(b). 

 

Para isso, Heinaman irá estabelecer uma distinção entre bem intrínseco, que significa 

alguma coisa que queremos por si mesma, e bem instrumental, que significa alguma coisa que 

queremos por suas consequências. Isso implica em outra distinção que ele faz entre a palavra 

“consequência” utilizada por Platão e a noção contemporânea de uma consequência causal. 

Um bem intrínseco é alguma coisa que é boa independente do que Platão chama de 

consequências, no entanto, esse bem intrínseco não é independente do que chamamos de 

consequências causais70. Feita esta distinção, ele irá dizer que o terceiro tipo de bem não é por 

si mesmo um bem, nem é neutro e, dessa forma, deve ser considerado um mal intrínseco71, 

pelos seguintes motivos72: 

1. são penosos (ἐπίπονον: 357c, 358a, 364a; cf. 365b). 

                                                 
69 HEINAMAN, op. cit., p. 310. 
70 Ibid., p. 311; e continuará, “em minha interpretação, algumas consequências causais de uma coisa podem ser 
excluídas das ‘consequências’ desta coisa e, assim, podem determinar esta como sendo alguma coisa que, por 
esta razão, é intrinsecamente boa ou má”. Heinaman determina em seu trabalho uma distinção terminológica 
entre os termos: 
(i) “consequência”: que significa o que Platão diz de consequência; e 
(ii) “consequência causal”: que é usada para falar da noção contemporânea de consequência. 
71 Ibid., p. 312. 
72 Ibid., p. 312-3. 
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2. são difíceis (χαλεπόν: 358a, 364a; cf. 364d). 

3. devem ser evitados por si mesmos (αὐτὸ δι’ αὑτὸ φευκτέον: 358a). 

4. são executados contra a vontade (ἄκοντες: 358c, 359b; cf. 360c, 366d). 

De acordo com Heinaman, não iríamos querer evitar uma coisa neutra, além do que, a 

utilidade da terceira classe estaria nas suas consequências. Dessa forma, os bens dessa classe 

seriam apenas bens instrumentais ou, nas palavras dele, eles seriam males intrínsecos73. Para 

explicitar isto, ele falará do tratamento médico, tomando o remédio como exemplo de um mal 

positivo, que tomamos pelas suas boas consequências, que superam seu mal intrínseco74. 

Apesar de não concordarmos com a posição de Heinaman quanto aos bens de terceiro 

tipo, como iremos deixar claro mais a frente, sabemos que a definição de mal intrínseco é 

importante para o seu argumento e, por ora, para dar coerência à análise, vamos manter a 

definição. Dando seguimento, ele irá dividir seis classes de bens e males, sendo estas75: 

 

1. Coisas que são boas por si mesmas e boas por suas consequências. 
2. Coisas que são boas por si mesmas e têm más consequências. 
3. Coisas que são boas por si mesmas e não têm boas ou más 

consequências. 
4. Coisas que são más por si mesmas e más por suas consequências. 
5. Coisas que são más por si mesmas e têm boas consequências. 
6. Coisas que são más por si mesmas e não têm boas ou más 

consequências. 
 

(1) é a segunda classe de Platão, (3) sua primeira classe e (5) sua terceira classe de 

bens. Depois disso, Heinaman irá querer provar que as consequências causais de alguma coisa 

x podem ser relevantes para a sua bondade intrínseca76. O argumento se baseia em duas 

declarações77: 

 

                                                 
73 Ibid., p. 313. É importante ressaltar que o que Heinaman chama aqui de mal é uma direta referência a κακός, 
cf. nota 10, p. 313. 
74 Ibid., p. 313-4. 
75 Ibid., p. 314. 
76 Ibid., p. 315-27. 
77 Ibid., p. 315. 
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(1) Os argumentos de Gláucon e Adimanto em defesa da injustiça 
pretendem provar que esta é boa por si mesma e, portanto, eles 
demonstram que tipo de consideração pode ser relevante em estabelecer 
que alguma coisa é boa por si mesma. 

(2)  Os argumentos de Gláucon e Adimanto demonstram que a injustiça é 
boa por si mesma apelando para as consequências causais da injustiça. 

 

De (1) se afirma que quando no argumento de Gláucon, as consequências da justiça 

vão para o injusto e as consequências da injustiça vão para o justo, se pode verificar que todas 

as consequências da justiça são boas e todas as consequências da injustiça são ruins78. 

Segundo diz, Gláucon e Adimanto têm o intuito de demonstrar que a injustiça é boa, 

demonstrando que ela é boa por si mesma79. Isso, Gláucon fala em 358d, quando ele diz 

desejar ouvir Sócrates elogiar a justiça do mesmo modo que ele irá elogiar a injustiça, ou seja, 

por si mesma [αὐτὸ καθ’ αὑτὸ]80. Se tomarmos a reputação como sendo uma consequência, 

teremos de admitir, de acordo com a interpretação de Heinaman, que todas as consequências 

da justiça são boas e todas as consequências da injustiça são ruins. Dessa forma, o motivo 

para os polloí escolherem a injustiça é que esta é boa por si mesma, segundo pensam. 

De (2) se afirma que o desejo para o ganho excessivo [πλεονεξία] é o motivo para a 

ação injusta e isto é visto pelas pessoas como sendo intrinsecamente bom, e o anel de Gyges é 

utilizado como um exemplo do porque as pessoas pensam assim81. Heinaman considera que 

na passagem 362b2-c6 há uma distinção entre (i) os benefícios para o completamente injusto 

que são consequências da justiça (362b2-4), e (ii) os benefícios da injustiça ela mesma 

(362b4-c6). Por fim, ele retoma Trasímaco na passagem 343d-344a para apontar aquilo que 

este toma como sendo más consequências causais da justiça por oposição às boas 

consequências causais da injustiça. De acordo com este pensamento, a injustiça é defendida 

como um bem intrínseco por causa de suas consequências causais. 

                                                 
78 Ibid., p. 316. 
79 Ibid., p. 318. 
80 Ibid., p. 318. 
81 Ibid., p. 319-20. 
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Quanto ao outro tipo de consequência utilizado por Platão para indicar aquelas que 

não são consequências causais, Heinaman diz que irá se preocupar especificamente com 

aquelas que são as consequências da justiça82. Numerosas são as passagens onde se fala em 

excluir as consequências da justiça para considerar apenas seu valor intrínseco, sendo estas: 

358a, 361b-362c, 362e-363a, 365b, 366d-e, 367b-e, 392b, 392c, 444e-445a, 580b-c, 612b-c. 

Com isso, ele pretende provar a relação entre consequência e reputação nos casos da justiça e 

da injustiça, pois as consequências causais que se fez menção anteriormente não seguem da 

reputação de cada uma delas.83 Entretanto, Heinaman deve encarar antes uma séria objeção 

sobre isso: os exemplos de bens de segundo tipo, como sensatez, visão e saúde, e os exemplos 

de bens de terceiro tipo, como o tratamento médico, têm consequências que não dependem de 

uma reputação dessas coisas. Se as consequências de x que importam para determinar este 

valor instrumental não dependem da reputação de x, como pode Platão desejar dizer que as 

consequências da justiça que importam para determinar seu valor instrumental dependem da 

reputação de justiça?84 Duas são as respostas. 

Primeiro, Platão especifica as consequências da justiça que precisam ser excluídas da 

avaliação do seu valor intrínseco como sendo as recompensas que seguem a reputação da 

justiça85. Segundo, ao considerarmos a passagem 367c-d86, Heinaman supõe que a saúde, a 

visão e a sensatez não têm consequências que seguem das suas reputações, mas quando se 

retorna para a justiça, as consequências da justiça são novamente atribuídas à reputação da 

justiça. Nesta interpretação de 367c-d, o fato de que 357c mencione exemplos de bens cujo 

valor instrumental nada tem com a reputação não pode demonstrar que o valor instrumental 

da justiça não dependa da reputação da justiça. 

                                                 
82 Ibid., p. 327. 
83 Ibid., p. 329. 
84 Ibid., p. 330. 
85 Ibid., p. 330. 
86 Essa passagem foi colocada integralmente na nossa análise de Foster na p. 10. 
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Apesar de ele pensar as consequências causais de x como possivelmente relevantes 

para avaliar o valor intrínseco de x, ele admite que talvez isso não aconteça em todos os casos. 

Considerando-se o ponto de vista dos muitos que tomam a justiça como difícil e penosa e a 

colocando no terceiro tipo de bem, é possível supor dor e prazer como consequências causais 

de uma ação injusta, embora Heinaman não considere que Platão pense a dor como um mal 

intrínseco somente por suas consequências causais, o que o faz supor que o fato de x ser mal 

por si mesmo não seja determinado somente pelas suas consequências causais87. 

Segundo ele, nem todas as consequências de x, que fazem dele um bem instrumental, 

seguem de x. Este necessita não ser uma condição suficiente destas consequências e isto 

evidentemente se aplica às consequências da justiça e da injustiça. Y ser uma consequência de 

x implica que y usualmente segue x, e o mesmo, diz-nos ele, se aplicaria às consequências 

causais. Como exemplo, fala que a ação injusta levar ao acúmulo de riqueza ser uma das 

razões para a injustiça ser boa por si mesma nos discursos de Gláucon e Adimanto, embora 

não haja razão para Platão acreditar que isto necessariamente segue, mesmo quando a ação 

injusta é empreendida para obter dinheiro. Nem é x ele mesmo uma condição necessária para 

as consequências de x. As consequências de x podem seguir de alguma maneira outro que x, 

como no exemplo de Gláucon em que o completamente injusto obtém as consequências da 

justiça que seguem da aparência da justiça. Assim, x não é uma condição necessária para as 

consequências de x que fazem x bom por si mesmo e por suas consequências88. Heinaman irá 

concluir dizendo que a noção de bem e de mal intrínsecos são relativos a alguém afetado pelo 

item em questão, levando em consideração se a pessoa é agente ou paciente do bem em 

questão. Isso o faz pensar que diferentes tipos de consequência causal são relevantes para 

determinar se a ação é um bem intrínseco89. 

                                                 
87 HEINAMAN, op. cit., p. 331-2. 
88 Ibid., p. 333. 
89 Ibid., p. 334-5. 
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O trabalho de Heinaman apresenta alguns problemas que pretendemos agora discutir. 

Primeiramente devemos atentar para a interpretação dos bens de terceiro tipo feita por ele. 

Não nos parece que o fato de algo ser penoso e difícil ser suficiente para caracterizá-lo como 

um mal, além do mais, os bens de terceiro tipo, a nosso ver não são úteis por suas 

consequências, como ele pensa, mas são por si mesmos90. De qualquer maneira, um bem não 

pode ser gerado de um mal, conforme podemos observar a relação entre mal e prejuízo; bem e 

utilidade no diálogo de Sócrates e Adimanto colocado a seguir: 

 

Ἀλλὰ μὴν οὐδέν γε τῶν ἀγαθῶν βλαβερόν. ἦ γάρ; 
Οὔ μοι δοκεῖ. 
Ἆρ’ οὖν ὃ μὴ βλαβερὸν βλάπτει; 
Οὐδαμῶς. 
Ὃ δὲ μὴ βλάπτει κακόν τι ποιεῖ; 
Οὐδὲ τοῦτο. 
Ὃ δέ γε μηδὲν κακὸν ποιεῖ, οὐδ’ ἄν τινος εἴη κακοῦ αἴτιον; 
Πῶς γάρ; 
Τί δέ; ὠφέλιμον τὸ ἀγαθόν; 
Ναί. 
Αἴτιον ἄρα εὐπραγίας; 
Ναί. 
Οὐκ ἄρα πάντων γε αἴτιον τὸ αγαθόν, ἀλλὰ τῶν μὲν εὖ ἐχόντων αἴτιον, τῶν 
δὲ κακῶν ἀναίτιον. 
Παντελῶς γ’, ἔφη. 
- Mas nada que seja bom é prejudicial, pois não? 
- Não me parece que seja. 
- Ora o que não é prejudicial é nocivo? 
- De modo algum. 
- Mas o que não é prejudicial faz algum mal? 
Também não. 
- E aquilo que não faz mal algum não poderia ser causa de nenhum mal? 
Como havia de sê-lo? 
- Mas então o que é bom não é útil? 
- É. 
- Ora então o bem não é a causa de tudo, mas causa de bens e sem culpa nos 
males. 
- Com toda a certeza.91 

 

Dessa passagem podemos concluir que: primeiro, o bem não é prejudicial, segundo, o 

que é prejudicial é nocivo, terceiro, o que não é prejudicial não faz mal, quarto, o que não faz 

                                                 
90 Como será melhor desenvolvido mais à frente em nosso trabalho. 
91 Rep., 379b3-16. As modificações na tradução são nossas. 
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mal não pode ser causa do mal, quinto, o que é bom é útil e causa de benefício, sexto, o bem 

não é causa de males. Platão parece estar estabelecendo uma relação causal entre prejuízo 

[βλάπτει] e mal [κακόν], e entre utilidade [ὠφέλιμον] e bem [ἀγαθόν]. Dessa forma, se o bem 

só é causa de bens e não pode ser causa de males, podemos também pensar que: primeiro, o 

que é prejudicial não é útil, segundo, o prejudicial não é bom, terceiro, o prejudicial faz mal, 

quarto, o mal não é útil e, portanto, não pode ser causa de bens. Concluímos, assim, que não 

existe relação causal possível entre males e bens. Portanto, esses bens de terceiro tipo são 

evitados e executados contra a vontade, por serem penosos e difíceis, apesar de continuarem 

sendo úteis por si mesmos, e nada que é útil é intrinsecamente mal. 

Quanto ao exemplo do remédio ele pode ser refutado de duas maneiras. A primeira é 

usando os próprios termos de Heinaman, se o remédio é um mal que ao ser tomado produz um 

bem, esse bem é uma consequência causal de se tomar o remédio e não apenas uma 

consequência que possa ser dele retirável. Assim, se o bem produzido é uma consequência 

causal, tomar um remédio deve, nos próprios termos de Heinaman, ser um bem intrínseco. A 

segunda maneira diz respeito à total desconstrução da divisão em seis tipos de bens e males 

do autor. Com base na interpretação da passagem 379b3-16 acima exposta, podemos dizer 

que um bem não pode ter como consequência um mal e vice-versa. Dessa maneira, os únicos 

sobreviventes de sua divisão seriam (1) e (3), pois são bens por si mesmos que não têm males 

como consequências, e (4) e (6), pois são males por si mesmos que não têm bens como 

consequências. Isso não permite que o exemplo do remédio se encaixe no termo (5) como 

pretendia Heinaman, pois não há mal que cause bens. 

Um segundo ponto do trabalho de Heinaman que devemos verificar é sua interpretação 

das consequências de Platão. Se pensarmos que existem bens que têm consequências 

desejadas, mas essas não derivam de sua reputação e nem são consideradas por seus misthoí, 

então essas consequências são na verdade consequências causais que não podem ser separadas 
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desses bens e, portanto, de acordo com a terminologia de Heinaman, deveriam fazer parte do 

‘por si mesmo’ do bem, não podendo ser chamadas de consequência nos termos de Platão. 

Quando ele diz que “y ser uma consequência de x implica que y usualmente segue x”92, e que 

isso também se aplica às consequências causais, ele está simplesmente desconstruindo todo o 

trabalho que ele teve para estabelecer uma distinção entre consequências. O exemplo dado por 

ele, da ação injusta levar ao acúmulo de riqueza não ser algo necessário, faz automaticamente 

com que este exemplo deixe de ser uma consequência causal. Uma consequência causal 

sempre segue de x e não apenas “usualmente” como coloca Heinaman. 

Por fim, o relativismo posto pelo autor no final de seu trabalho é por demais absurdo. 

Ele não só em nada contribui para o problema dos bens, como acaba com todo o 

desenvolvimento da questão. Não haveria motivo para Sócrates defender a justiça como sendo 

boa por si mesma, se o que conta é o ponto de vista entre agente e paciente. Provar que 

alguma coisa é um bem por si mesmo não significa elogiar este de forma parcial, mas sim 

analisá-lo de maneira integral, independente se este é visto pelo agente ou pelo paciente do 

bem. Se algo pode ser bom ou ruim dependendo do ponto de vista, torna-se irrelevante a 

classificação deste algo. 

Após analisarmos estas oito teses diferentes umas das outras, percebemos a 

dificuldade existente na classificação dos bens. Entender esta classificação é fundamental para 

compreender o todo do discurso de Gláucon que se segue. Concordamos com o grupo que diz 

que é necessário entender o que Platão quer dizer com ‘bem por si mesmo’ e ‘bem por suas 

consequências’ em seus próprios termos e não nos termos da interpretação moderna, pois o 

que parece estar em jogo é a implicação destes bens de acordo com o prazer que 

proporcionam, tendo cada um deles uma dýnamis que lhe é peculiar e que produz um efeito na 

alma daquele que os recebe. Concordamos com Kirwan que o que está em jogo aqui é a 

                                                 
92 HEINAMAN, op. cit., p. 333. 
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diferenciação entre bens agradáveis e bens penosos, compreendendo que o primeiro tipo de 

bem é agradável, o terceiro tipo de bem penoso, mas útil e o segundo tipo de bem é agradável 

e útil. Para Sócrates provar que a justiça é boa por si mesma, ele deve provar que a justiça é 

agradável e útil. Se a felicidade for consequência da justiça, então ela será um bem penoso, ou 

seja, de terceiro tipo. Assim como também aceitamos a visão de Sachs, que indica que o 

desafio que Gláucon propõe é com relação aos efeitos [δυνάμεις] provocados na alma da 

justiça e da injustiça, e que tais efeitos são fundamentais para se compreender o desafio como 

um todo. Para melhor explicarmos isto, iremos examinar os termos de Platão para se referir à 

sua divisão dos bens, provando assim que o uso feito por Platão destes é consistente. Para tal 

colocamos a passagem inteira dos bens. 

 

ἆρά σοι δοκεῖ τοιόνδε τι εἶναι ἀγαθόν, ὃ δεξαίμεθ’ ἂν ἔχειν οὐ τῶν 
ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι, ἀλλ’ αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα ἀσπαζόμενοι, οἷον τὸ 
χαίρειν καὶ αἱ ἡδοναὶ ὅσαι ἀβλαβεῖς καὶ μηδὲν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον διὰ 
ταύτας γίγνεται ἄλλο ἢ χαίρειν ἔχοντα; 
[...] 
Τί δέ, ὃ αὐτό τε αὑτοῦ χάριν ἀγαπῶμεν καὶ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ γιγνομένων, οἷον 
αὖ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ὑγιαίνειν; τὰ γὰρ τοιαῦτά που δι’ ἀμφότερα 
ἀσπαζόμεθα. 
[...] 
Τρίτον δὲ ὁρᾷς τι, ἔφη, εἶδος ἀγαθοῦ, ἐν ᾧ τὸ γυμνάζεσθαι καὶ τὸ κάμνοντα 
ἰατρεύεσθαι καὶ ἰατρευσίς τε καὶ ὁ ἄλλος χρηματισμός; ταῦτα γὰρ ἐπίπονα 
φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα 
ἔχειν, τῶν δὲ μισθῶν τε χάριν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γίγνεται ἀπ’ αὐτῶν.93 

 

Ao analisarmos a passagem, podemos notar o uso de termos próximos entre as 

definições de cada bem que podem ser a chave para identificar a classificação como um todo. 

Comecemos por aquilo que é comumente traduzido por ‘consequência’. A primeira palavra 

usada é ‘ἀποβαινόντων’ do verbo ἀποβαίνω e a segunda é uma composição de ‘ἀπ’ αὐτοῦ 

γιγνομένων’ e ‘γίγνεται ἀπ’ αὐτῶν’. Ambas possuem o termo ‘ἀπό’, e por isso, este será o 

primeiro a ser examinado. De acordo com Chantraine, ἀπό tem sentido de: “‘longe de, 

                                                 
93 Rep. 357b4-d2. 
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separado de’ diferente de ἐκ ‘fora de’ [...] tem um grande lugar em composição para exprimir 

a ideia de ‘afastar/remover; descartar/separar’, cf. ἀποβαίνω, ἀποβάλλω, etc.”94; e segundo 

Liddell & Scott, significa: “‘de, à parte’, como em ἀπολύω, ἀποτέμνω; e, portanto, ‘longe, 

fora/fora de’, como em ἀποβάλλω, ἀποβαίνω”.95 Quando liga-se o prefixo ἀπό ao verbo 

βαίνω temos, segundo Chantraine, ἀπο-βαίνω significando “partir; resultar”96; Liddell & 

Scott colocam para ἀποβαίνοντα com o significado de “os resultados”97. O verbo ἀποβαίνω 

parece indicar, nessas circunstâncias, um sentido de fora, separado e removido. Como afirma 

White em seu trabalho, “a palavra não é, particularmente em seu uso absoluto sem preposição 

e substantivo, uma palavra regular grega para ‘consequências’, ‘efeitos’ ou ‘resultados’”.98 O 

termo não poderia expressar por si próprio uma conexão causal, sendo, portanto, uma boa 

tradução para o termo ἀποβαίνοντα ‘o que resulta de fora’, ‘o que vem separado’ ou, até 

mesmo, ‘o que pode ser removido’. Já as formas de γίγνομαι com ἀπό e um substantivo 

poderiam ser traduzidas da mesma maneira que ἀπογίγνομαι, que pode significar estar longe; 

não ter parte em; ser tirado/retirado; ausente; desaparecer; partir/afastar99, contrário ao verbo 

προσγίγνομαι, que significa vir de; vincular100. Dessa forma, podemos traduzir as 

composições ἀπ’ αὐτοῦ γιγνομένων’ e ‘γίγνεται ἀπ’ αὐτῶν’ como ‘aquilo que se encontra à 

parte da coisa descrita’, neste caso, os bens em questão. 

Quanto ao que se diz ‘por si mesmo’ ou ‘em si mesmo’ temos os termos ‘αὐτὸ αὑτοῦ 

ἕνεκα’, ‘αὐτό τε αὑτοῦ χάριν’ e ‘αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα’. Todos eles apesar de poderem 

significar alguma coisa por si mesma devem ser observados com o contexto em que se 

encontram para não haver erros de interpretação. Os bens de primeiro tipo não são aceitos 

[δεξαίμεθ’ ἂν ἔχειν] pelo apelo do que deles vem de fora [τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι], mas 
                                                 
94 CHANTRAINE, P. Dictionnaire Étymologique de La Langue Grecque. Histoire de Mots, tome I. Paris: 
Éditions Klincksieck, 1968, p. 111. 
95 LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. Greek-English Lexicon (2 ed.). New York: Harper & Brothers, 1883, p. 175. 
96 CHANTRAINE, op. cit., p. 170. 
97 LIDDELL, H. G.; SCOTT, R., op. cit., p. 175. 
98 WHITE, op. cit., p. 418. 
99 LIDDELL, H. G.; SCOTT, R., op. cit., p. 177. 
100 Ibid., p. 1304. 
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são por si mesmos bem-vindos [αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα ἀσπαζόμενοι]; os bens de terceiro tipo não 

são aceitos por si mesmos [αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα ἔχειν], mas pelos 

misthoí e pelo que está à parte deles mesmos; já os bens de segundo tipo são desejados 

[ἀγαπῶμεν] e bem vindos [ἀσπαζόμεθα] por ambos os motivos. Parece-nos que todos eles 

estão ligados ao prazer que, de alguma forma, os bens proporcionam. Os bens de primeiro 

tipo são aqueles que nada mais no tempo é produzido pelo bem senão o agradável ou prazer 

[μηδὲν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον διὰ ταύτας γίγνεται ἄλλο ἢ χαίρειν ἔχοντα]; os bens de terceiro 

tipo são em si mesmo epípona e úteis; e os bens de segundo tipo, por serem de ambas as 

formas desejados, são agradáveis e úteis. Antes de finalizar o assunto, queremos aqui atentar 

para a utilidade [ὠφελεῖν] dos bens de terceiro tipo. Não nos parece que ela esteja ligada aos 

misthoí ou qualquer tipo de coisa à parte do bem em questão que não seja ele mesmo. 

Baseamo-nos, para isso, no dito de Sócrates “o bem é útil” [ὠφέλιμον τὸ ἀγαθόν]101, o que 

nos parece indicar a utilidade do bem por si mesmo independente do que possa advir à parte 

dele. A ginástica e o tratamento médico, por exemplo, apesar de penosos, parecem ser úteis, 

independente dos misthoí que possam vir de sua prática. Podemos reforçar ainda mais este 

argumento se lembrarmos no Livro I o seguinte diálogo entre Sócrates e Trasímaco: 

 

[...] ἐπεὶ τοσόνδε εἰπέ· οὐχὶ ἑκαστην μέντοι φαμὲν ἑκάστοτε τῶν τεχῶν 
τούτῳ ἑτέραν εἶναι, τῷ ἑτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; [...] 
Ἀλλὰ τούτῳ, ἔφη, ἑτέρα. 
Οὐκοῦν καὶ ὠφελίαν ἑκάστη ίδίαν τινὰ ἡμῖν παρέχεται ἀλλ’ οὐ κοινήν, οἷον 
ἰατρικὴ μὲν ὑγίειαν, κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν έν τῷ πλεῖν, καὶ αἱ ἄλλαι 
οὕτω; 
Οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη γὰρ αὐτῆς ἡ δύναμις· [...]Οὐκοῦν τήν 
γε ὠφελίαν ἑκάστης τῆς τέχνης ἰδίαν ὡμολογήσαμεν εἶναι; 
Ἔστω, ἔφη. 
Ἥντινα ἄρα ὠφελίαν κοινῇ ὠφελοῦνται πάντες οἱ δημιουργοί, δῆλον ὅτι 
κοινῇ τινι τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι ἀπ’ ἐκείνου ὠφελοῦνται. 
Ἔοικεν, ἔφη. 
Φαμὲν δέ γε τὸ μισθὸν ἀνυμένους ὠφελεῖσθαι τοὺς δημιουργοὺς ἀπὸ τοῦ 
προσχῆσθαι τῇ μισθωτικῇ τέχνῃ γίγνεσθαι αὐτοῖς. [...] Ούκ ἄρα ἀπό τῆς 
αὑτοῦ τέχνης ἑκάστῳ αὕτη ἡ ὠφελία εστίν, ἡ τοῦ μισθοῦ λῆψις, ἀλλ’, εἰ δεῖ 
ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι, ἡ μὲν ἰατρικὴ ὑγίειαν ποιεῖ, ἡ δὲ μισθαρνητικὴ μισθόν, 

                                                 
101 Rep., 379b11. 
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καὶ ἡ μὲν οἰκοδομικὴ οἰκίαν, ἡ δὲ μισθαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομένη μισθόν, καὶ αἱ 
ἄλλαι πᾶσαι οὕτως τὸ αὑτῆς ἑκάστη ἔργον ἐργάζεται καὶ ὠφελεῖ ἐκεῖνο ἐφ’ 
ᾧ τέτακται. ἐὰν δὲ μὴ μισθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ’ ὅτι ὠφελεῖται ὁ 
δημιουργὸς ἀπὸ τῆς τέχνης; 
Οὐ φαίνεται, ἔφη. 
Ἆρ’ οὖν οὐδ’ ὠφελεῖ τότε, ὅταν προῖκα ἐργάζηται; 
Οἶμαι ἔγωγε. 
- [...]diz-me: não afirmamos nós sempre que cada uma das artes se 
diferencia das outras pelo fato de ter uma potência específica? [...] 
- Diferenciam-se por isso, sim. 
- E não é verdade que cada uma das artes nos proporciona qualquer 
utilidade específica, e não comum, como a da medicina, a saúde, a do piloto, 
a segurança de navegação, e assim por diante? 
- Exatamente. 
- Portanto, também a arte dos lucros tem o seu salário? Pois é esse o efeito 
que lhe é peculiar. [...] Acaso não concordamos que há uma utilidade 
peculiar a cada arte? 
- Seja. 
- Se há uma utilidade de que gozam todos os artífices em comum, é 
manifesto que devem empregar alguma faculdade adicional, comum a todos, 
e daí derivarem a utilidade. 
- Assim parece. 
- Ora, nós afirmamos que a utilidade dos artífices, quando ganham um 
salário, lhes advém de empregarem uma faculdade adicional à arte dos 
lucros. [...] Por conseguinte, não é da sua própria arte que advém a cada 
um esta utilidade, que é a obtenção de um salário; mas devemos examinar a 
questão com rigor: a medicina produz a saúde, a arte dos lucros, o salário, 
e a do arquiteto, uma casa; ao passo que a arte dos lucros, que a 
acompanha, dá o salário. E as outras todas, igualmente, produz cada uma o 
seu efeito e são úteis àquele a quem se aplicam. Se, porém, não se lhe juntar 
um salário, é possível o artífice auferir alguma utilidade da sua arte? 
- Não me parece. 
- Mas acaso ele não é útil, quando trabalha de graça? 
- Com certeza, assim o creio.102 

 

Αpesar dos misthoí serem úteis àquele que exerce sua arte, é inegável que o exercício 

da sua arte continua sendo útil para outros, mesmo que o artífice não receba nada por isto. Da 

mesma maneira, percebemos que os bens de terceiro tipo são penosos e úteis por si mesmos, 

pois mesmo que nenhum misthós venha com esse bem, ele continua tendo a sua utilidade. 

Podemos dizer, assim, que os misthoí e a ophelía são referentes a pessoas diferentes, um é o 

que pratica o bem e recebe o misthoí por sua prática, e o outro aquele que recebe a ophelía 

própria do bem em questão. 

Dessa forma, a divisão dos bens, segundo a nossa interpretação, assim ficaria: 

                                                 
102 Rep., 346a1-e2. Grifos e modificações na tradução são nossos. 
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(i) Bens de primeiro tipo são aqueles que não são aceitos pelo que resulta de fora 

de si próprio, mas que por si mesmos são bem-vindos e úteis, e nada mais no 

tempo é produzido por eles senão o agradável. 

(ii) Bens de segundo tipo são aqueles que são desejados e bem-vindos tanto por si 

mesmos, por serem agradáveis e úteis, como pelo que segue à parte deles 

mesmos. 

(iii) Bens de terceiro tipo são aqueles que não são aceitos por si mesmos por serem 

penosos, apesar de serem úteis. Estes bens são aceitos somente pelas 

recompensas e por outras coisas que seguem à parte deles mesmos. 

Feita esta definição sobre os bens, gostaríamos de esclarecer alguns detalhes. Parece-

nos importante para a classificação entender que aquilo que usualmente é chamado de 

‘consequências’ pelos estudiosos dessa passagem não pode ser causalmente ligado aos bens, 

pois estas ‘consequências’ podem ser deles retiradas, mesmo que seja numa suposição 

argumentativa, como é o caso que Gláucon propõe colocar a aparência da justiça para o 

completamente injusto e a aparência da injustiça para o completamente justo. Quando 

dizemos que estas resultam de fora ou seguem à parte do próprio bem em questão significa 

dizer que o que determina a relação delas com o bem não é o em si mesmo deste bem, mas 

que, apesar de possuírem uma ligação com o bem, tal relação não é uma consequência causal, 

mas uma resultante que se encontra fora do ‘por si mesmo’. Sendo assim, a justiça é colocada, 

segundo o parecer dos polloí, no terceiro tipo de bem, que é 

 

ὃ μισθῶν θ’ ἕνεκα καὶ εὐδοκιμήσεων διὰ δόξαν ἐπιτηδευτέον, αὐτὸ δὲ δι’ 
αὑτὸ φευκτέον ὡς ὂν χαλεπόν. 
aquele que se pratica por causa da aparência, em vista das recompensas e 
da reputação, mas que por si mesmo se deve evitar, como sendo 
dificultoso.103 

 

                                                 
103 Rep., 358a5-6. 
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A crença e a atitude das pessoas com relação ao bem parecem influir diretamente na 

dóxa que se tem deste bem e sobre os misthoí que se adquire devido a esta dóxa. Dessa forma, 

o que faz com que a justiça possua uma boa reputação, honrarias e recompensas é a maneira 

como ela é vista pelos outros devido ao que ela tem de útil por si mesma. Por isso, de acordo 

com a visão dos polloí da justiça, ela faz parte do terceiro tipo de bem, aquele que é penoso e 

útil por si mesmo, além de possuir uma dóxa que concede misthoí. Sócrates em resposta a 

estes, irá dizer 

 

Οἶδα, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι δοκεῖ οὕτω καὶ πάλαι ὑπὸ Θρασυμάχου ὡς τοιοῦτον ὂν 
ψέγεται, ἀδικία δ’ ἐπαινεῖται· ἀλλ’ ἐγώ τις, ὡς ἔοικε, δυσμαθής. 
Eu sei que é esse o seu parecer, e há muito que Trasímaco censura a justiça 
por esse motivo, e elogia a injustiça. Mas eu sou duro de entendimento, ao 
que parece.104 

 

Sócrates parece querer indicar que tanto Trasímaco como os polloí têm a mesma visão 

da justiça, fazendo ela parte dos bens de terceiro tipo, aqueles que se praticam em vista da 

dóxa. Mas a injustiça é colocada em outro lugar por eles. Segundo Trasímaco, quando a 

injustiça é completa ela dá o máximo de felicidade [εὐδαιμονέστατον]105. Se a injustiça é 

desejada por estes como um bem, não pode ser por sua própria dóxa, pois no caso da injustiça 

esta é ruim, mas pela maneira como ela lida com a própria dóxa para alcançar o seu fim. 

Como a injustiça aparece como produtora de felicidade para aqueles que a praticam será visto 

mais a frente em nosso trabalho. 

Antes de prosseguirmos queremos chamar atenção para um problema importante sobre 

a interpretação que fazemos do que ‘resulta à parte’ do bem como sendo característicos da 

dóxa106. Os exemplos de bens de segundo tipo, como sensatez, visão e saúde, e os exemplos 

de bens de terceiro tipo, como o tratamento médico, não têm algo à parte que resulta da dóxa. 

                                                 
104 Rep., 358a7-9. 
105 Rep., 344a. 
106 Cf. FOSTER, 1937, p. 387; KIRWAN, 1965, p. 165-6; IRWIN, 1999, p. 166-7; HEINAMAN, 2002, p. 329-
31. 
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Nesse ponto, aceitamos a resolução de Heinaman para o problema, mas gostaríamos ainda de 

acrescentar uma reinterpretação nossa da passagem 358a aqui utilizada. Entendemos que nem 

todos os bens de segundo tipo têm dóxa, assim como é possível que existam bens de terceiro 

tipo nessa mesma situação. Portanto, a dóxa aqui colocada deve ser lida num sentido mais 

brando do termo, podendo ser interpretada da seguinte maneira: o bem de terceiro tipo é 

aquele que se pratica por causa da aparência (dóxa), se este assim a tiver, e em vista das 

recompensas e/ou da reputação, mas que por si mesmo se deve evitar, como sendo dificultoso. 

Dessa maneira, poderíamos compatibilizar todos os bens dentro da classificação e dizer que 

somente aqueles que possuírem dóxa podem ter suas consequências retiradas. A justiça, 

portanto, seria censurada pelos polloí por só produzir misthoí pela dóxa, ao contrário, da 

injustiça que seria elogiada por conseguir bens que não são fornecidos pela própria dóxa. 

Quanto ao ‘por si mesmo’ do bem, é entendido como uma relação causal do bem tanto 

com o prazer que ele proporciona como com a sua utilidade. No caso da justiça, ela seria vista 

pelos polloí como penosa e, portanto, deve ser evitada, mas possui sua utilidade, o que faz 

com que os mesmos polloí atribuam à justiça uma boa reputação para aqueles que a seguem, 

além de honrarias e recompensas. Assim, os bens de primeiro tipo são aqueles que são 

desejados pelo agrado que transmitem e também são úteis por isso; os bens de segundo tipo 

são aqueles que são desejados pelo que é agradável e útil, além do que vem à parte deles; e os 

bens de terceiro tipo são aqueles que não são desejados por serem penosos, mas têm utilidade 

e são desejados pelo que vem à parte deles. 

O desafio de Gláucon, atrelado a essa interpretação da divisão dos bens, fica nos 

seguintes termos: ele deseja ouvir de Sócrates qual a dýnamis por si mesma da justiça e da 

injustiça quando cada uma destas existe na alma, demonstrando se estas transmitem uma pena 

ou um prazer, assim como, se são úteis ou prejudiciais à alma que habitam, sem dar relevância 
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a nenhum tipo de recompensa ou a outras boas coisas que resultam à parte da própria dýnamis 

da justiça e da injustiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. O CONTRATO 

 

Sendo o problema dos bens o da relação entre ser em si e a aparência (dóxa), Gláucon 

continuará seu argumento por uma defesa da relação da justiça apenas com a aparência. Diz 

se sentir em aporía ao ouvir Trasímaco e milhares de outros [μυρίων ἄλλων] falarem que a 

vida do injusto é melhor do que a do justo, ao passo que falar a favor da justiça, como sendo 

superior a injustiça, ainda não ouviu ninguém falar, como é sua vontade.  Por isso, irá 

reafirmar seu desafio a Sócrates de ouvir o elogio da justiça αὐτὸ καθ’ αὑτό1. Para isso, 

defenderá a injustiça ao máximo para vê-la refutada por Sócrates, de maneira que irá 

demonstrar, primeiro, como se origina a justiça através de um contrato, segundo, que este 

contrato não é suficiente para impedir a injustiça de agir e, terceiro, que a vida do 

verdadeiramente injusto é melhor por esse motivo. No intuito de retomar Trasímaco, Gláucon 

irá dividir o seu discurso em três partes, que pretenderemos seguir em nosso trabalho: 

 

πρῶτον μὲν ἐρῶ δικαιοσύνην οἷον εἶναί φασιν καὶ ὅθεν γεγονέναι, δεύτερον 
δὲ ὅτι πάντες αὐτὸ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες ἐπιτηδεύουσιν ὡς ἀναγκαῖον 
ἀλλ’ οὐχ ὡς ἀγαθόν, τρίτον δὲ ὅτι εἰκότως αὐτὸ δρῶσι· πολὺ γὰρ ἀμείνων 
ἄρα ὁ τοῦ ἀδίκου ἢ ὁ τοῦ δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν. 
primeiro falarei o que dizem ser a justiça e sua origem, segundo que todos 
aqueles que a praticam, praticam por necessidade, mas não como um bem, 
terceiro  que naturalmente procedem assim, porquanto, afinal de contas, a 
vida do injusto é muito melhor do que a do justo, no dizer deles.2 

 

Por motivos de clareza, tomaremos esta divisão, pois acreditamos que os argumentos 

se encadeiam e não podem ser entendidos por inteiro se forem separados. Seu primeiro 

argumento3 tem o intuito de demonstrar a natureza da justiça, assim como sua origem, 

                                                 
1 Rep., 358d. 
2 Rep., 358c1-5. 
3 Rep., 358e2-359b5. 
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segundo o lógos dos polloí [Ἡ μὲν δὴ φύσις δικαιοσύνης ... καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα, ὡς ὁ 

λόγος]4, e será sobre isso que iremos tratar neste capítulo. 

Dizem os polloí que por natureza cometer injustiça é um bem, e sofrer injustiça um 

mal [πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν]. Logo no 

começo do argumento podemos notar uma primeira dificuldade que nos impede de prosseguir. 

Que tipo de bem estaria Gláucon aqui se referindo? Depois, ele usa o termo kakón (mal) por 

oposição à agathón (bem). Que tipo de relação este novo termo estabelece com a classificação 

dos bens? Se tomarmos o ato de se cometer injustiça como um bem de primeiro tipo, teríamos 

que admitir que o próprio ato transmite prazer ao ser feito. Mas, se interpretarmos desta 

maneira, tal ato injusto estaria ligado à perversidade, gerando prazer em se praticar injustiças 

apenas pelo ato em si, o que não parece ser o caso, já que a aquisição de algo posterior ao ato 

está em vista ao se praticar injustiça. Ao analisarmos a classificação dos bens no capítulo 

anterior, concluímos que o bem de terceiro tipo é aquele que se pratica por causa da aparência 

(dóxa), se este assim a tiver, e em vista das recompensas e/ou da reputação, mas que por si 

mesmo se deve evitar como sendo dificultoso. Normalmente assume-se que a injustiça possui 

uma aparência, e esta é ruim5. No entanto, a aparência de injustiça só será julgada ruim depois 

da formação das leis e do nascimento da justiça, pois serão estas que darão as penas daquela. 

Na natureza, o homem que age pela injustiça não age pela dóxa, mas por considerar a 

injustiça útil para atingir os bens que tem em vista.  É nesse sentido que Trasímaco parece 

colocar a injustiça como qualquer coisa de proveitoso e conveniente a si próprio [τὸ δ’ ἄδικον 

ἑαυτῷ λυσιτελοῦν τε καὶ συμφέρον]6. Entretanto, apesar de lhe ser útil agir desta forma, é 

também penoso, pois é trabalhoso conseguir seu objetivo. Pensando assim, colocaríamos o ato 

                                                 
4 Rep., 359b6-7. 
5 Os exemplos de punição devido à dóxa da injustiça podem ser vistos nas passagens 361e-362a; e 363d-e, onde 
se fala em κακὰ δόξα com relação à injustiça.  
6 Rep., 344c. 
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de cometer injustiça como, por natureza, um bem de terceiro tipo, sendo por si mesmo penosa 

para se praticar, mas útil, pois permite que se consiga as recompensas que tem em vista. 

Quanto ao termo kakón, podemos justificar seu uso referente à pena sofrida pelo 

paciente da ação de se sofrer injustiça, que nada mais é do que algo prejudicial e não útil, por 

oposição a qualquer um dos bens. Dessa forma, o que se chama de mal aqui não é escolhido 

em hipótese alguma, não sendo desejado pelos homens. 

Sofrer injustiça ultrapassa como um mal maior o bem que há em cometer injustiça 

[πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν]7. Pois, para um homem, não 

há prazer suficiente em se cometer injustiça que seja melhor do que o desprazer que há em 

sofrer algum tipo de injustiça. Depois que os homens cometem e sofrem injustiças uns com os 

outros, e ambas são experimentadas, parece vantajoso aos menos capazes de evitar uma e 

alcançar outra estabelecerem um contrato mútuo para não cometerem nem sofrerem injustiças 

[ὥστ’ ἐπειδὰν ἀλλήλου ἀδικῶσί τε καὶ άδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ 

δυναμένοις τὸ μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιτελεῖν συνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ’ ἀδικεῖν 

μήτ’ ἀδικεῖσθαι]8. Aqui podemos notar que há um cálculo feito por estes homens que os 

permite medir o que vale mais a pena. Como os homens não conseguiam apenas o prazer de 

cometer injustiças e nem conseguiam evitar o desprazer de se sofrer injustiças, e percebendo 

que este era muito pior do que o bem que aquele proporcionava, acabaram por optar pelo 

contrato para se evitar sofrerem injustiça, mesmo que também não pudessem, com isso, 

continuar a cometer injustiça. 

A partir do contrato se formariam leis, assim como a designação do que é legal e justo 

[νόμιμόν τε καὶ δίκαιον]9. Esta seria a gênese e a essência da justiça, sendo intermediária 

entre o melhor ser, não pagar a pena das injustiças cometidas, e o pior, ser incapaz de se 

vingar de uma injustiça sofrida [καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν τε καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, 

                                                 
7 Rep., 358e5-6. 
8 Rep., 358e6-359a2. 
9 Rep., 359a4. 
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μεταξὺ οὖσαν τοῦ μὲν ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακίστου, ἐὰν 

ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ]10. Nesta parte podemos perceber que Gláucon atinge o 

primeiro propósito de seu argumento, que é demonstrar qual é a gênese da justiça. Por uma 

espécie de medida, os homens conseguiram pesar o que valia mais a pena e acabaram optando 

por um intermediário que os poupasse das agruras da injustiça. Será a partir desta formação 

que poderemos supor a distinção entre justo e injusto e de suas respectivas aparências. Com a 

determinação das leis e o surgimento da justiça, a injustiça torna-se além de penosa também 

prejudicial, já que cometer injustiça implica agora em uma punição da lei. 

Estando a justiça no meio de ambos, não é desejada como um bem, mas honra-se na 

debilidade de se cometer injustiça [τὸ δὲ δίκαιον ἐν μέσῳ ὂν τούτων ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι 

οὐχ ὡς ἀγαθόν, ἀλλ’ ὡς ἀρρωστίᾳ τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον]11. Aqui, pela segunda vez, 

Gláucon, assumindo a voz dos polloí, afirma que a justiça não é um bem [οὐχ ὡς ἀγαθόν]12. 

A passagem parece contrastar com a passagem 358a4-6, onde os polloí incluem a justiça no 

terceiro tipo de bem. Tal diferença faria com que ou a justiça, na visão dos polloí, não fizesse 

parte de nenhum tipo de bem, ou com que o terceiro tipo não fosse considerado por eles um 

bem. Qualquer uma das suposições poria em risco a tripartição dos bens. Para resolver o 

problema temos que analisar o uso dos termos junto ao contexto. Primeiramente, não nos 

parece que Gláucon está colocando a justiça como sendo um mal do mesmo modo que sofrer 

injustiça é, mas que a justiça não é vista pelos polloí como um bem, apesar de ser em si 

mesma um tipo de bem, o que, por si só, já difere de um mal. Depois, se tomarmos o que nos 

fala a classificação dos bens unicamente para cada tipo em si mesmo, veremos que o primeiro 

tipo de bem se refere às coisas que em si mesmas nos são bem-vindas [αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα 

ἀσπαζόμενοι]; o segundo tipo de bem se refere às coisas que em si mesmas nós desejamos [ὃ 

                                                 
10 Rep., 359a4-7. 
11 Rep., 359a7-b2. 
12 Na passagem 358c3-4, é afirmado que a justiça é necessária, mas não é um bem [ὡς ἀναγκαῖον ἀλλ’ οὐχ ὡς 
ἀγαθόν]. 
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αὐτό τε αὑτοῦ χάριν ἀγαπῶμεν]; e o terceiro tipo de bem fala das coisas que em si mesmas 

não aceitamos ou não escolhemos ter [αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα ἔχειν], pois 

são penosas, embora úteis [γὰρ ἐπίπονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς]. Entendendo o que é um 

bem em si mesmo em cada um dos tipos, retomemos o que Gláucon fala da justiça dentro de 

seu argumento. Ele diz que a justiça encontra-se entre o melhor (áriston), que seria cometer 

injustiça sem ter que pagar por isso, e o pior (kákiston), que seria sofrer uma injustiça sem 

poder se vingar disto, dando a entender que a justiça tem utilidade, embora em si mesma não 

seja desejada como um bem [ἀγαπᾶσθαι οὐχ ὡς ἀγαθόν]. Queremos reforçar aqui o sentido de 

meio termo da justiça, pois, ao ser colocada numa posição central, permite medir e pesar as 

ações dos homens dando-lhes o que lhes é devido. Entendemos, dessa forma, que o que 

Gláucon quer dizer em seu argumento é que a justiça não é um bem de primeiro tipo, pois em 

si mesma não é agradável, nem bem-vinda, e pelo mesmo motivo não pode ser colocada no 

segundo tipo, no entanto, mesmo não sendo escolhida por si mesma por ser penosa, a justiça 

tem sua utilidade, pois evita que injustiças sejam cometidas e sofridas, o que faz dela uma 

necessidade entre os homens. Sendo, assim, a justiça se encontraria no terceiro tipo de bem. 

Contudo, continuará Gláucon em seu argumento, dizem que aquele que for capaz de 

fazer injustiças, e que seja um verdadeiro homem, não aceitaria o contrato de não cometer 

nem sofrer injustiças; pois seria loucura [ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς 

ἄνδρα οὐδ’ ἂν ἑνί ποτε συνθέσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι· μαίνεσθαι γὰρ ἄν]13. 

Nesta exposição que fizemos, fica clara a oposição entre dynámenos e mè dynámenos. 

O dynámenos é aquele capaz de romper com o contrato sem sofrer consequências negativas 

por isto. Mas a pergunta que nos fica é: que homem, por mais forte que ele seja, é capaz de 

romper com o contrato? Para melhor esclarecer detalhes do argumento, levantaremos aqui 

algumas hipóteses. 

                                                 
13 Rep., 359b2-5. 



 51

Se supuséssemos que as pessoas vivessem numa pólis antes do contrato, teríamos que 

aceitar que a pólis não teria nenhum tipo de acordo ou contrato, sendo, desta forma, a injustiça 

livre entre os homens, o que faz tudo ser permitido. A pólis é o que une os homens de maneira 

permanente, do contrário, não viveriam nesta juntos. Mas, dentro desta, todos cometem 

injustiças uns com os outros. Cometer injustiça é um bem, mas sofrer injustiça um mal, e tudo 

que lhes faz mal os homens querem afastar de si. Supondo que X, Y e Z são homens que 

vivem nesta pólis, tomemos que X comete injustiça com Y; Y comete injustiça com Z; Z 

comete injustiça com X, teremos decorrente disto que Y se afasta de X; Z se afasta de Y; X se 

afasta de Z. Isso pode ser repetido entre os demais elementos do conjunto de forma aleatória. 

Se sofrer injustiça é um mal maior do que o bem que há em cometer injustiça, os homens 

acabam ficando afastados uns dos outros. Assim, podemos concluir que não há nada na pólis 

capaz de unir os homens que seja mais forte do que o poder de afastamento que há em se 

sofrer injustiça. Logo, os homens irão se afastar uns dos outros e não viverão numa pólis, já 

que o motivo desta existir é unir os homens de alguma forma. Mesmo que pudéssemos 

considerar a vingança ao invés do afastamento, isso não seria suficiente para supor uma pólis 

antes do contrato. Portanto, as pessoas não vivem numa pólis antes do contrato. Seguindo esta 

linha de pensamento, os homens, anteriormente ao contrato, nada têm no mundo que os una 

de forma permanente. Ao se encontrarem, os homens cometem, assim como sofrem, injustiças 

uns com os outros, mas sofrer injustiça é um mal maior do que o bem que há em cometer 

injustiça, não sendo esta capaz de criar concórdia entre os homens, como bem nos lembra 

Sócrates em seu diálogo com Trasímaco no Livro I: 

 

δοκεῖς ἂν ἢ πόλιν ἢ στρατόπεδον ἢ λῃστὰς ἢ κλέπτας ἢ ἄλλο τι ἔθνος, ὅσα 
κοινῇ ἐπί τι ἔρχεται ἀδίκως, πρᾶξαι ἄν τι δύνασθαι, εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους; 
Οὐ δῆτα, ἦ δ’ ὅς. 
Τί δ’ εἰ μὴ ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; 
Πάνυ γε. 
Στάσεις γάρ που, ὦ Θρασύμαχε, ἥ γε ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχας ἐν ἀλλήλοις 
παρέχει, ἡ  δὲ δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν. ἦ γάρ; 
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Ἔστω, ἦ δ’ ὅς, ἵνα σοι μὴ διαφέρωμαι. 
Ἀλλ’ εὖ γε σὺ ποιῶν, ὦ ἄριστε. τόδε δέ μοι λέγε· ἆρα εἰ τοῦτο ἔργον ἀδικίας, 
μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ, οὐ καὶ ἐν ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη 
μισεῖν ποιήσει ἀλλήλους καὶ στασιάζειν καὶ ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ μετ’ 
ἀλλήλων πράττειν; 
Πάνυ γε. 
- [...] parece-te que uma pólis ou um exército, piratas, ladrões ou qualquer 
outra classe, poderiam executar o plano injusto que empreenderam em 
comum, se não observassem a justiça uns com os outros? 
- Certamente que não – respondeu. 
- E se a observassem? Não seria melhor? 
- Absolutamente. 
- Decerto, Trasímaco, é porque a injustiça produz nuns e noutros as 
revoltas, os ódios, as contendas; ao passo que a justiça gera a concórdia e a 
amizade. Não é assim? 
- Seja – respondeu –, só para não discutir contigo. 
- Fazes bem, meu excelente amigo. Mas diz-me o seguinte: se, portanto, é 
este o resultado da injustiça – causar o ódio onde quer que surja – quando 
ela se formar entre homens livres e escravos, não fará também com que se 
odeiem uns aos outros, com que se revoltem e fiquem incapazes de 
empreender qualquer coisa em comum? 
- Precisamente.14 

 

Trasímaco julga que a injustiça por sua própria força despótica pode tomar todos os 

bens que deseja e fazer seu possuidor feliz. No entanto, Sócrates demonstra que se o érgon da 

injustiça é causar o ódio onde quer que surja, fazendo com que aqueles que a possuem fiquem 

incapazes de empreender qualquer coisa em comum [ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ μετ’ ἀλλήλων 

πράττειν]15, então a injustiça não pode ser boa para aquele que a possui. Se considerarmos 

somente a injustiça entre os homens, estes viveriam em lutas e desavenças, sem nunca 

chegarem a um acordo. Tal efeito impossibilita qualquer tentativa de se estabelecer uma pólis. 

O que Gláucon pretende é retomar Trasímaco seguindo outro caminho, já que o apresentado 

por este foi refutado por Sócrates. Irá, pois, supor uma natureza humana que busca cometer 

injustiça como um bem por oposição à formação da lei e da justiça, que são a medida 

encontrada para evitar que o homem cometa injustiça, o que faz com que estas se originem 

junto ao contrato, nascendo, assim, a pólis. Logo, Gláucon narra a gênese da justiça como a 

gênese da pólis e menospreza sua ação sobre a alma. 

                                                 
14 Rep., 351c7-e3. As modificações na tradução são nossas. 
15 351d-e. 
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Segundo Romilly, a lei era entre os gregos o suporte e a garantia de toda sua vida 

política16. Para explicar isso, ela irá traçar o caminho conceitual desenvolvido pelos gregos 

para se chegar ao que eles entendiam por lei. Com a organização das cidades no séc. VIII a.C. 

e o progressivo desaparecimento das monarquias na Grécia, os direitos e as funções de cada 

um, em nome de um interesse comum, começam a se fixar e, assim, “quando a lei surgiu, de 

uma forma ou de outra, os cidadãos tiveram acesso a vida política”17. Mas será na Atenas 

democrática, que a lei se destacará e se tornará célebre. 

 

Com a aparição da democracia, a lei teve em Atenas o sentido que destacaria 
sua originalidade no pensamento grego. Melhor que qualquer princípio geral 
fixado em nome de uma revelação divina, melhor que as simples regras 
práticas que regulam a punição de certos crimes, as leis, no regime 
democrático, definiam, com o acordo de todos, os diversos aspectos da vida 
comum; e sua autoridade devia, assim, substituir a toda soberania de um 
indivíduo ou de um grupo, sentida como um insulto.18 

 

 

Será na Atenas clássica, que surge das reformas de Clistenes, que a lei, fundamento e 

expressão da democracia se torna lei política, se torna nómos19. De acordo com Romilly, “a 

palavra nómos, que designa a lei em grego, somente se aplicaria ao domínio político a partir 

desta época”20. Para isso, ela se baseia na tradição, que utiliza a palavra para múltiplos 

sentidos, mas não usa no sentido político21. A palavra anterior utilizada para denominar lei era 

thesmós, que é relativa à thémis, que designa a justiça sobre seu aspecto primitivo e divino22, 

e que foi progressivamente sendo substituída por nómos. Sólon mesmo parece se utilizar de 

thesmoí para falar das leis da cidade e não parece empregar o nómos no sentido de lei de uma 

                                                 
16 ROMILLY, Jacqueline de. La Loi dans la Pensée Grecque. Paris: Les Belles Lettres, 2002, p.1. 
17 Ibid., p. 10-1. 
18 Ibid., p. 12-3. 
19 Ibid., p. 13. 
20 Ibid., p. 13. 
21 Ibid., p. 13-4. 
22 Ibid., nota 6, p. 14. 
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cidade23. Como a palavra thesmós desaparece na mesma época, Romilly se sente autorizada a 

pensar que o surgimento do nómos como lei política está ligado com o advento da 

democracia, e irá se apoiar na obra de Ostwald24 para dizer que a palavra nómos, junto com a 

palavra isonomía, teria sido trazida para a vida política ateniense por Clistenes, em 506-507.25 

A lei, assim associada, será símbolo da oposição do ideal democrático contra a tirania, e 

também do ideal de uma vida política contra os bárbaros26. Se entendermos o nómos nestes 

termos, teremos que pensar, ao que parece, o surgimento da pólis narrada por Gláucon como o 

surgimento de uma pólis democrática, que teria leis comuns que garantiriam uma justiça 

igualitária para todos. No entanto, Gláucon parece entender o contrato de outra maneira, mais 

perspicaz em seu modo de pensar, que resultaria exatamente no contrário da defesa comum 

que se faz da lei como garantia da liberdade por oposição à tirania, conforme poderemos ver 

no decorrer deste trabalho. 

A teoria do contrato supõe uma noção de natureza humana, entendida como um 

princípio de insegurança em que os homens não estão livres de sofrerem os males da injustiça, 

e este princípio só é resolvido pela instauração de um governo que tem seu poder legitimado 

no contrato. A proposta de Gláucon dialoga com a sofística do séc. V a.C., que investigava se 

a moralidade seria matéria da convenção (nómos) ou da natureza (phýsis), o que levanta 

questões sobre o indivíduo e a pólis. Esta oposição entre a lei e a natureza foi reforçada pelos 

ensinamentos daquele século27 no que se refere ao entendimento que se faz sobre a natureza 

humana e as convenções da lei, o que aumentou a ocorrência da terminologia empregada pela 

sofística para caracterizar uma crise da lei28. De acordo com Kerferd, a antítese nómos e 

phýsis “sempre envolveu um reconhecimento da phýsis como uma fonte de valores e, 

                                                 
23 Ibid., p. 14-5. 
24 OSTWALD, M. Nomos and the beginning of the Athenian Democracy, Oxford, 1969. 
25 ROMILLY, op. cit., p. 17. 
26 Ibid., p. 18. 
27 Ibid., p. 97 e 111. 
28 Ibid., p. 95 et seq. 
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portanto, em si mesma, de alguma maneira prescritiva”29. No período sofista o apelo não é 

para qualquer tipo de natureza, mas para a natureza do homem, em vista das demandas que 

brotam da própria natureza reforçando seu caráter prescritivo. Seguindo as teses de Charles 

Kahn, as teorias do contrato foram primeiramente formuladas por volta da segunda metade do 

séc. V, como uma variante das primeiras declarações sobre a origem da vida civilizada em 

sociedade, fontes estas que apresentam uma teoria geral de como o cosmos, as coisas vivas e 

os seres humanos originalmente vieram a existir30. No entanto, os textos da primeira metade 

do séc. V não falam claramente sobre um contrato ou acordo. Neste ponto, o sofista Antifonte 

parece ter sido o precursor da questão, argumentando que nómos e phýsis são opostos um ao 

outro, e que seguir o que é determinado pelo nómos entraria em conflito com a phýsis, 

prejudicando, com isso, o indivíduo31, como podemos ver em seu fragmento. 

 

... Δικα[ιο]σύνη πάντα <τὰ> τῆς πό[λεω]ς νόμιμα ἐν ᾗ ἂν πολι[τεύ]ηταί τις 
μὴ [παρ]αβαίνειν· χρῷτ' ἂν οὖν ἄνθρωπος μάλιστα ἑαυτῷ ξυμφ[ε]ρόντως 
δικαιοσύνῃ εἰ μετὰ μὲν μαρτύρων τ[ο]ὺς νόμους μεγά[λο]υς ἄγοι· 
μονούμενος δὲ μαρτύρων, τὰ τῆς φύσεως· τὰ μὲν γὰρ τῶν νόμων [ἐπίθ]ετα, 
τὰ δὲ τῆς φύσεως ἀ[ναγ]καῖα· καὶ τὰ [μὲν] τῶν νό[μω]ν ὁμολογη[θέντ]α, οὐ 
φύν [τ' ἐστί]ν, τὰ δὲ [τῆς φύσ]εως φύν[τα, οὐχ] ὁμολογητά· τὰ οὖν νόμιμα 
παραβαίνων, ᾖ ἂν λάθῃ τοὺς ὁμολογήσαντας, καὶ αἰσχύνης καὶ ζημίας 
ἀπήλλακται, μὴ λαθὼν δ' οὔ· τῶν δὲ τῇ φύσει ξυμφύτων ἐάν τι παρὰ τὸ 
δυνατὸν βιάζηται, ἐάν τε πάντας ἀνθρώπους λάθῃ, οὐδὲν ἔλαττον κακόν, ἐάν 
τε πάντες ἴδωσιν, οὐδὲν μεῖζον· οὐ γὰρ διὰ δόξαν βλάπτεται, ἀλλὰ δι' 
ἀληθείαν. Ἔστι δὲ πάντων ἕνεκα τούτων ἡ σκέψις, ὅτι τὰ πολλὰ τῶν κατὰ 
νόμον δικαίων πολεμίως τῇ φύσ[ει] κεῖται· νενο[μο]θ[έ]τηται γὰρ [ἐ]πί τε 
τοῖς ὀφ[θ]αλμοῖς ἃ δεῖ αὐτο[ὺ]ς ὁρᾶν καὶ ἃ οὐ [δε]ῖ· καὶ επὶ τοῖς ὠσίν, ἃ δεῖ 
αὐτὰ ἀκούειν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ επὶ τῇ γλώττῃ, ἃ τε δεῖ αὐτὴν λέγειν καὶ ἃ οὐ 
δεῖ· καὶ επὶ ταῖς χερσίν, ἃ τε δεῖ αὐτὰς δρᾶν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ επὶ τοῖς ποσίν, 
ἐφ’ ἃ τε δεῖ· καὶ επὶ τῷ νόῳ ὧν τε δεῖ αύτὸν ἐπιθυμεῖν καὶ ὧν μή. οὐ μὲν οὖν 
οὐδὲν τῇ φύσει φιλιώτερα οὐδ’ οἰκειότε[ρα], ἄφ’ ὧν οἱ νόμοι ἀποτρέπουσι 
τοὺς ἀν[θ]ρώπ[ους], ἢ ἐφ’ ἃ προτρέπουσ[ιν]. τὸ δ’ αὖ ζῆν ἐστι τῆς φύσεως 
καὶ τὸ ἀποθανεῖν, καὶ τὸ μὲν ζῆν αὐτοῖς ἐστιν απὸ τῶν ξυμφερόντων, τὸ δὲ 
ἀποθανεῖν απὸ τῶν μὴ ξυμφερόντων. τὰ δὲ ξυνφερόντα τὰ μὲν ὑπὸ τῶν 
νόμων κείμενα δεσμὰ τῆς φύσεώς ἐστι, τὰ δ’ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐλεύθερα. 
οὔκουν τὰ ἀλγύνοντα ὀρθῷ γε λόγῳ ὀνίνεσιν τὴν φύσιν μᾶλλον ἢ τὰ 
εὐφραίνοντα· οὔκουν ἂν οὐδὲ ξυμφέροντ’ εἴη τὰ λυποῦντα μᾶλλον ἢ τὰ 
ἥδοντα· τὰ γὰρ τῷ ἀληθεῖ ξυμφέροντα οὐ βλάπ[τ]ειν δεῖ, ἀλλ’ ὠφ[ε]λεῖν. 

                                                 
29 KERFERD, G. B. O Movimento Sofista. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 194. 
30 KAHN, C. H. The Origins of Social Contract Theory. Hermes, v. 44, 1981, p. 92. 
31 CURD, Patricia. Why Democritus was not a skepic. In: PREUS, A. (org.). Before Plato. Albany: State 
University of New York Press, 2001, p. 150. 
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A justiça consiste em não violar as leis da pólis constituída de cidadãos. Um 
homem poderia empregar a justiça, sobretudo, para sua própria 
conveniência, se, diante de testemunhas, aplicasse as leis em profusão, mas, 
na ausência de testemunhas, seguisse as prescrições da natureza. Pois as 
prescrições das leis são instituídas, enquanto as da natureza são 
necessárias; o acordo das leis não é natural, ao passo que as prescrições da 
natureza são naturais, não acordadas. Assim, quando alguém transgredir as 
leis, a vergonha e a punição não o acometerão, se ele escapar aos olhos dos 
partícipes daquele acordo; mas não se não estiver oculto. Mas se, contrário 
ao possível, alguém violasse alguma das coisas que são próprias por 
natureza, o mal não será menor se ninguém percebê-lo e nem maior se todos 
o observassem, pois não é prejudicado pela aparência, mas pela verdade. 
Este é todo o propósito de se considerar estas coisas que são justas por 
causa da lei de uma maneira e que são contrárias à natureza; pois são 
dispostas por lei aos olhos as coisas que devem ver e as que não devem; e 
aos ouvidos, as que devem ouvir e as que não devem; e à língua, as que ela 
deve dizer e as que não deve; e às mãos, as que devem fazer e as que não 
devem, e aos pés para onde devem ir e para onde não devem, e ao espírito, 
as coisas que deve desejar e as que não deve. Com efeito, não são para a 
natureza em nada mais afins nem mais próprias as coisas das quais as leis 
dissuadem os homens do que aquelas dos quais persuade. Por outro lado, o 
viver e o morrer são da natureza e, para eles, o viver é uma das coisas 
convenientes e o morrer uma das não-convenientes. As coisas convenientes 
fixadas pelas leis, por seu turno, são grilhões da natureza, as fixadas pela 
natureza, livres. De fato, as coisas que produzem sofrimento, por uma 
correta razão, não são proveitosas à natureza mais do que as agradáveis; 
não seriam, portanto, em nada mais convenientes as coisas dolorosas do que 
as prazerosas. Pois as coisas convenientes, segundo a verdade, não devem 
prejudicar, mas serem úteis.32 

  

Antifonte introduz a tese de que a justiça é um acordo [ὁμολογηθέντα] que regula os 

nómoi da pólis. A conveniência [ξυμφερόντως] consiste em seguir a lei quando se está sendo 

observado, mas se for possível ficar oculto aos demais e escapar do acordo, será conveniente 

que ele assim o faça, pois as prescrições da natureza são prazerosas e necessárias [ἀναγκαῖα], 

ao passo que seguir as leis é penoso para o indivíduo. A noção de acordo, utilizada por 

Antifonte através da palavra ὁμολογία, é relacionada sempre com as leis, pois o acordo só é 

possível pelo estabelecimento de leis entre os homens, sendo totalmente excluído da natureza 

humana. Para Antifonte, a justiça repousa sobre um aparato legal; ele se recusa a aceitar que a 

lei possui alguma raiz natural, pelo contrário, “o procedimento legal viola a necessidade 

                                                 
32 ANTIFONTE. Περὶ Ἀληθείας I. Oxyrh. Pap. XI n. 1364, ed. Grenfell and Hunt, linhas 6-121. A nossa 
tradução é baseada na tradução de Grenfell e Hunt. Também consultamos a tradução de Luís Felipe Bellintani 
Ribeiro, Antifonte. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 72-5. 
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material em todos os sentidos”33. No entanto, não pensamos que Antifonte está defendendo 

uma transgressão da lei por princípio, mas que ele está demonstrando que o justo é garantido 

pela lei, e que esta preserva a vida em comum dentro da pólis, apesar de que o seu oposto, que 

é a própria natureza, é considerado vantajoso e deve ser seguido se assim for possível, pois 

transmite prazer àquele que o pratica. O fato de ser visto ou não e, principalmente, da maneira 

como se é visto faz toda a diferença dentro do pensamento de Antifonte. A transgressão da lei 

não é um problema para o agente, mas somente se este for visto em seu ato, e esta acuidade de 

visão está ligada à verdade [ἀληθείαν], pois, segundo Antifonte, pela aparência [διὰ δόξαν] se 

é capaz de ocultar as transgressões da lei e impedir a observância da mesma. A verdade é 

colocada como sendo a única capaz de trazer prejuízo [βλάπτεται] ao agente da ação, pois um 

mal [κακόν] pode ser por ele ocultado da percepção dos demais através da dóxa. Mas nem 

tudo que é phýsis é conveniente para Antifonte, pois a morte, por exemplo, é natural e é não-

conveniente [μὴ ξυμφερόντων]. Por isso, ele irá estabelecer um outro critério, de acordo com 

o qual certo e errado se identificam com utilidade e prejuízo. 

 

É o que é útil34 ao homem e a sua natureza que está sendo tratado como bem, 
e argumenta-se que as provisões das leis e normas da sociedade não 
favorecem a natureza mas, ao contrário, são grilhões e cadeias impostas a ela 
que impedem, em vez de favorecer, a sua realização. Isso deixa aberta a 
questão de saber se, excepcionalmente, algumas leis podem favorecer a 
natureza.35 

 

Saber, em Antifonte, se as leis, em alguns momentos, podem favorecer a natureza é 

uma questão ainda sem resposta, conforme Kerferd nos diz acima. Mas não podemos deixar 

de pensar que é essa a questão que gira em torno das relações entre justo e injusto da maneira 

como são colocadas por Gláucon, que traz esses importantes conceitos para o debate nómos-

                                                 
33 HAVELOCK, E. A. The Liberal Temper in Greek Politics. London: The Camelot Press, 1957, p. 259. 
34 Trocamos aqui ‘benefício’ utilizado por Kerferd por ‘utilidade’ para que o termo entre de acordo com a nossa 
tradução para a palavra grega ὠφελεῖν. 
35 KERFERD, op. cit., p. 198-9. 
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phýsis, já bastante conhecido na época de Platão.  Muito do que é dito por Antifonte, é por 

Gláucon empregado, mas este em seu argumento coloca o ato de se cometer injustiça como 

um bem que é naturalmente desejado pelo homem, e a justiça é, por oposição, determinada 

pelas leis impostas pelo contrato. Antes de darmos seguimento a análise disso em nosso 

trabalho, queremos atentar para o fato de que Antifonte ainda não usa a palavra συνθήκη que 

irá denominar o contrato no argumento de Gláucon, já que esta palavra, de acordo com Kahn, 

só será usada pela primeira vez para caracterizar uma relação contratual entre cidadãos no 

Criton de Platão36, o que já pode ser um indício de que a noção de contrato já fosse 

suficientemente familiar no início do séc. IV37. 

Mas uma referência a uma primeira noção de natureza humana e estabelecimento de 

uma pólis atrelada ao contrato irá aparecer somente com o discurso proferido por Gláucon no 

Livro II da República. Nele podemos perceber que o homem, de maneira geral, é mè 

dynámenos e não pode, nesse momento pré-contratual, evitar sofrer injustiça de algum modo. 

Parece-nos mais provável e coerente com o argumento de Gláucon que todos os homens são 

suscetíveis a sofrerem injustiças. Antes do contrato a fragilidade está nos próprios homens, 

incapazes de cometerem injustiça sem que sofram também com elas. Após a formação do 

contrato, o risco está num tipo específico: o dynámenos, pois é este, e somente este, que 

consegue recusar o contrato, por ter força suficiente para continuar a fazer injustiças sem ser 

punido por isto. Se tomarmos o sentido de δύναμις com sendo um princípio de ação que tem 

como consequência imediata a produção de um érgon38, poderemos entender que dynámenos, 

de acordo com o contexto estabelecido por Gláucon, é todo aquele que consegue, mesmo que 

por uma só vez, cometer injustiça. Feito isto, temos ainda duas observações a serem ditas. 

                                                 
36 Principalmente em 52d2 (Ed. Burnet), onde podemos perceber que logo após a palavra συνθήκη é inserida a 
palavra ὁμολογία, sendo uma semelhança com o fragmento citado de Antifonte, além de reforçar a ideia de 
convenção. 
37 KAHN, op. cit., p. 94-5. 
38 AUGUSTO, Maria das Graças de Moraes. O Visível e o Invisível nos Argumentos do Livro 2 da República. 
Textos de Cultura Clássica, n. 19, 1996, p. 32-33. 
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Primeiramente, é dito por Gláucon que todos os homens experimentam tanto cometer 

como sofrer injustiças, o que nos parece mais do que suficiente para entender que nenhum 

homem pode ser sempre dynámenos, pois não há homem, por mais forte que seja, capaz de 

cometer injustiça, numa situação pré-contratual, que não seja também alvo da injustiça. 

Seguindo essa linha de pensamento, poderíamos considerar que os homens podem ser ora 

dynámenoi, ora mè dynámenoi, ou seja, conseguem algumas vezes cometer injustiça e outras 

não, sofrendo desta também. Dessa forma, não existiria dynámenos de maneira duradoura, 

mas somente circunstancial. 

Para esclarecer o segundo motivo, vamos supor que entre os homens um deles fosse 

maior em dýnamis do que os outros, e que este, com sua força, conseguisse cometer injustiça 

livremente sem sofrer desta. Se os homens, ao criarem o contrato para evitar sofrerem 

injustiças, conseguissem também evitar que esse homem atuasse injustamente, então ele não 

seria, estritamente falando, sempre dynámenos; caso contrário, se ele continuasse a cometer 

injustiça sem ser punido pelo contrato que instituiu a justiça, então o contrato seria inútil em 

seu fim, porque a injustiça continuaria a ser cometida por ele. Dessa maneira, ou o dynámenos 

se demonstra como insuficiente para não aceitar o contrato, ou o contrato se demonstra 

insuficiente para evitar que injustiças sejam cometidas e sofridas. O verdadeiro dynámenos é 

aquele que pode burlar o contrato, não o aceitando de forma alguma, pois a ele este não pode 

afetar. Mas um homem assim, que fosse sempre dynámenos em suas ações não pode existir 

antes do contrato, pois a formação deste em nada evitaria a ação daquele. Por isso, a hipótese 

da existência do dynámenos contínuo, aquele que nunca falha em suas ações injustas e 

também não é afetado pela injustiça, antes do contrato não nos parece consistente com a razão 

do contrato existir, isto é, evitar injustiças. Poder-se-ia ainda levantar a hipótese de que o 

contrato só foi instituído para evitar a injustiça entre os mè dynámenoi, mas isto só levaria à 

conclusão de que o contrato já nasce fraco por princípio, e não parece este, a nosso ver, uma 
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boa noção contratual. O contrato surge porque é mais forte do que qualquer homem, pois, 

através da instituição das leis e da justiça, é capaz de evitar que homens cometam e sofram 

injustiças uns com os outros. Por outro lado, é justamente depois de consumada tal estrutura 

contratual que o verdadeiro homem [ὡς ἀληθῶς ἄνδρα]39 aparece como sendo alguém capaz 

de burlar tal estrutura, pois, para se consagrar como aquele que sempre consegue cometer a 

injustiça sem ser alvo da mesma, precisa do contrato. Sendo assim, o contrato é uma força 

dúbia que tanto impede os homens de cometerem e sofrerem injustiça, como também permite 

ao verdadeiro dynámenos40 cometer injustiça, porque é o contrato, através da sua força, que 

permite a impunidade daquele. E esse caminho só será possível para aquele que de alguma 

forma consiga se assenhorear do governo e usar o contrato a seu favor. Será esse caminho que 

Gláucon irá expor em seu segundo argumento do qual trataremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Rep., 359b3. 
40 A partir daqui passaremos a distinguir terminologicamente o dynámenos, aquele que consegue por vezes 
cometer uma ação injusta, do verdadeiro dynámenos, que é aquele que sempre consegue cometer uma ação 
injusta através do uso do contrato a seu favor. 



4. GYGES E SEU ANEL 

 

Depois de termos observado a formação do contrato no argumento de Gláucon, 

podemos perceber que apesar do contrato prezar pelo cumprimento da lei para evitar que 

injustiças sejam cometidas, existe um tipo de homem dynámenos que pode agir em 

dissonância com o contrato. Para que seja possível não aceitá-lo, seria preciso não ser 

percebido pelos demais membros da pólis e estar acima do contrato estabelecido. A questão 

que levantamos, a partir disto, é que tipo de dýnamis é capaz de permitir a um homem sair do 

contrato sem ser punido ou afetado por ele? A resposta parece estar em seu segundo 

argumento1, onde Gláucon pretende ilustrar de que forma a justiça é preservada devido à 

adynamía de se cometer injustiça. 

 

δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ τῷ τε 
ἀδίκῳ, εἶτ’ ἐπακολουθήσαιμεν θεώμενοι ποῖ ἡ ἐπιθυμία ἑκάτερον ἄξει. ἐπ’ 
αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν 
πλεονεξίαν, ὃ πᾶσα φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ 
παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν. 
Demos ao justo e ao injusto o poder de fazer o que quiser e observemos 
onde o desejo leva cada um. Apanharemos o justo a caminhar para a mesma 
meta do injusto devido à ambição, que toda phýsis está por natureza 
disposta a procurar alcançar como um bem, mas pela força do nómos é 
forçada a honrar a igualdade.2 

 

O segundo argumento vem demonstrar qual é o sentido de dýnamis de que Gláucon 

está falando no primeiro argumento, capaz de permitir ao verdadeiro homem [ὡς ἀληθῶς 

ἄνδρα] agir com injustiça sem ser punido por isto. De acordo com os polloí, o justo possui o 

mesmo desejo [ἐπιθυμία] que o injusto, sendo esta a ambição [πλεονεξία]3, pois é algo que 

                                                 
1 Rep., 359b6-360d7. 
2 Rep., 359c1-6. 
3 Segundo LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. op. cit., p. 1224; a palavra πλεονεξία pode significar também ganância, 
apego, arrogância, vantagem, abundância. De acordo com CHANTRAINE, P. op. cit., tome III, 1979, p. 913; a 
palavra pertence a família de πλε(ῖ)ον, que compõe πλεονέκτης “ganancioso, que tem mais do que os outros” 
com -εκτέω, -έκτημα, -εξία, etc., cf. s.u. ἔχω. Entendemos que a palavra tem um significado amplo e que quer 
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toda phýsis está por natureza disposta a procurar alcançar como um bem, mas pela força do 

nómos é forçada a honrar a igualdade [ὃ πᾶσα φύσις διώκει πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ 

παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν]. Aqui temos uma clara oposição entre phýsis e nómos, onde 

a primeira é regida pela epithymía e o segundo regido pela synthéke. A epithymía aqui 

colocada está intimamente relacionada com a pleonexía que é o desejo de ter sem fim. A 

natureza humana está ligada a esse desejo, e isso leva o homem a querer cometer injustiças 

para suprir esse desejo, o que faz com que se oponha diretamente às leis, que existem para 

regular esse desejo e evitar que injustiças sejam cometidas. Aquele que receber uma dýnamis 

que permita realizar o seu desejo sem ser punido por isto ou deixar de usufruir das 

consequências agradáveis oferecidas pela justiça, que impedem que ele sofra injustiças, não 

mais agirá com justiça para passar agir apenas pela pleonexía, pois esta seria o desejo natural 

do homem: obter tudo o que quiser e tirar prazer disso. 

O contrato foi feito para se determinar o justo e, assim evitar que as pessoas cometam 

e sofram injustiça. Mas todo homem que for verdadeiramente dynámenos será capaz de 

recusar o contrato, pois não pode ser por ele afetado. Segundo o argumento, o homem justo só 

é justo pelo nómos que o impede de agir pelo desejo e assim seguir o mesmo caminho do 

injusto. Desobedecer ao contrato sem ser punido por isto é o desejo de todo homem, mas agir 

desta forma só seria possível se tal homem fosse, de alguma maneira, mais forte do que o 

contrato. Verificando que sem o contrato a possibilidade de se governar é perdida, 

entendemos que o contrato deve ser mantido para a manutenção da ordem justa entre os 

governados, apesar do dynámenos ele mesmo encontrar-se fora do regime de tal ordem, pois 

pode se utilizar da injustiça a seu bel prazer. Não sendo percebido pelos demais membros do 

contrato e estando acima do mesmo, não pode mais ser alvo das leis do contrato, estando 

apenas os outros homens mè dynámenoi regidos por este. 

                                                                                                                                                         
dizer um desejo de ter mais do que os outros, no entanto, na necessidade de se escolher uma tradução, optamos 
pela palavra “ambição”, por considerarmos próxima do termo original. 



 63

Pretendemos desenvolver nosso argumento a partir dessa hipótese por a considerarmos 

plausível com o ponto de vista que iremos defender neste trabalho sobre a capacidade do 

homem de agir pelo seu desejo sem ser punido pela ordem justa instituída pelo contrato. 

Após descobrirmos que existe um certo tipo de homem que é capaz de se tornar 

dýnamenos através do próprio contrato que deveria evitá-lo, devemos agora apontar para este 

homem e dizer o que o permite agir assim. Para isso, Gláucon irá contar a seguinte narrativa: 

 

Εἴη δ’ ἂν ἡ ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο οἵαν ποτέ 
φασιν δύναμιν τῷ Γύγου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸν 
ποιμένα θητεύοντα παρὰ τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντι· ὄμβρου δὲ πολλοῦ 
γενομένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναί τι τῆς γῆς καὶ γενέσθαι χάσμα κατὰ τὸν 
τόπον ᾗ ἔνεμεν. ἰδόντα δὲ καὶ θαυμάσαντα καταβῆναι καῖ ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ 
μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν, κοῖλον, θυρίδας ἔχοντα, καθ’ 
ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαίνεσθαι μείζω ἢ κατ’ ἄνθρωπον· 
τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν ἔχει οὐδέν, περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον, ὃν 
περιελόμενον ἐκβῆναι. Συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς πιμέσιν εἰωθότος, ἵν᾿ 
ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ 
ἐκεῖνον ἔχοντα τὸν δακτύλιον. καθήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν 
σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός, 
τούτου δὲ γενομένου ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς παρακαθημένοις, καὶ 
διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου. καὶ τὸν θαυμάζειν τε καὶ πάλιν 
ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον στρέψαι ἔξω τὴν σφενδόνην, καὶ στρέψαντα 
φανερόν γενέσθαι, καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου εἰ 
ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, καὶ αὐτῷ οὕτω συμβαίνειν, στρέφοντι μὲν εἴσω τὴν 
σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσθαι, ἔξω δὲ δήλῳ. αἰσθόμενον δὲ εὐθὺς 
διαπράξασθαι τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρὰ τὸν βασιλέα, ἐλθόντα δὲ καὶ 
τὴν γυνναῖκα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, μετ’ ἐκείνης ἐπιθέμενον τῷ βασιλεῖ 
ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν κατασχεῖν. 
E o poder a que me refiro seria como o seguinte: terem a capacidade que se 
diz ter sido concedida ao antepassado do Lídio Gyges. Era ele um pastor 
que servia na casa do que era então soberano da Lídia. Devido a uma 
grande tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda 
no local onde ele apascentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu 
por lá e contemplou, entre outras maravilhas que contam no mito, um 
cavalo de bronze, oco, com umas aberturas, espreitando através das quais 
viu lá dentro um cadáver, visivelmente maior do que um homem, e que não 
tinha mais nada senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lho e subiu. 
Como os pastores se tivessem reunido, da maneira habitual, a fim de 
comunicarem ao rei, todos os meses, o que dizia respeito aos rebanhos, foi 
lá também, com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, 
deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro da palma da mão e 
tornou-se invisível para os que estavam ao lado, os quais dialogavam sobre 
ele como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel 
e virou para fora o engaste e, ao virá-lo, se tornou visível. Tendo observado 
estes fatos, experimentou, a ver se o anel tinha aquela capacidade, e 
verificou que, se tivesse seu engaste virado para dentro, se tornava invisível; 
se o voltasse para fora, ficava visível. Consciente disto, logo fez com que 
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fosse um dos mensageiros do rei. Uma vez lá chegado, seduziu a mulher 
dele, e com o auxílio dela, atacou e matou o soberano, e assim tomou o 
poder4. 

 

A narrativa que aqui reproduzimos se refere a uma capacidade concedida ao 

antepassado do Lídio, que é posto nas diversas edições da República, utilizando-se colchetes 

ou não, como sendo Gyges. Mas quem é Gyges? De quem seria ele antepassado? Qual é sua 

relevância histórica e qual é sua relação para o desenvolvimento da narrativa contada por 

Gláucon?  

Para que melhor possamos esclarecer estas questões, precisamos atentar para a 

dificuldade da passagem 359d1, onde podemos ler τῷ Γύγου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ5. Os 

estudiosos se dividem basicamente em dois grupos quando nos referimos a tal passagem 

estudada. O primeiro grupo se refere ao comentário de Adam à República6, onde este defende 

que o antepassado vem a ser do Lídio Gyges. Já o segundo grupo defende como sendo Gyges 

o antepassado do Lídio. Tomando esta diferença por princípio, pretendemos expor cada um 

dos grupos e analisar seus argumentos, utilizando também para nosso auxílio outros textos 

antigos que falem de Gyges e assim possam nos ajudar com a interpretação da passagem 

supracitada. 

Em sua edição da República, Adam assim coloca a passagem 359d: τῷ Γύγου τοῦ 

Λυδοῦ προγόνῳ, indicando explicitamente como sendo o antepassado do Lídio Gyges. 

Defende, dessa maneira, que o Gyges a que Platão se refere não é o mesmo Gyges de 

Heródoto7 ou Arquíloco8. Segundo ele, a maioria das emendas feitas no texto grego sugere 

uma harmonia com a passagem 612b no Livro X da República, onde aparece no texto Γύγου 

                                                 
4 Rep., 359c1-360b3. As modificações na tradução são nossas. 
5 Slings utiliza o sinal † entre o começo e o fim da passagem para indicar uma possível corrupção do original 
grego, o que nos leva a uma dificuldade para relacionar a quem estaria Platão, de fato, falando. 
6 Cf. ADAM, James. The Republic of Plato. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 126-7, apêndice I 
do livro II. 
7 Hdt. I.8-15. 
8 Cf. fr. 19W. 
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δακτύλιον (anel de Gyges)9. No entanto, de acordo com Adam, o antepassado a que Platão se 

refere é o bisavô do Lídio Gyges, também chamado Gyges, e fundador da casa dos 

Mermnadae, da qual faria parte o Gyges de Heródoto. Adam, assim, sugere que o texto 

entraria em harmonia com o comentário de Proclo10 à República, onde este coloca: τῷ κατὰ 

τὸν Γύγου πρόγονον διηγήματι. Adam também discorda que τοῦ Λυδοῦ se refira ao Lídio 

Kroisos, que era a quinta geração de Gyges11 e cujo renome se fez muito conhecido a partir 

do séc. V a.C. Dessa forma, sugestões como a de Wiegand12: τῷ [Γύγου] τοῦ Λυδοῦ 

προγόνῳ; Jowett e Campbell13: τῷ Κροίσου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ, Γύγῃ τῷ Κροίσου τοῦ 

Λυδοῦ προγόνῳ e Stallbaum14: τῷ Γύγῃ [τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ] não são aceitas por Adam por 

não terem uma justificativa demonstrável para a interpretação do Lídio como sendo Kroisos. 

Assim como ele também não aceita a posição de Schneider em supor que o Gyges mais antigo 

seja uma invenção de Platão15. 

Para Adam, não há uma razão sólida para conectar o Gyges de Platão ao Gyges de 

Heródoto. Primeiro por que o anel mágico não é mencionado por Heródoto e nem mesmo por 

Nicolau Damaskenos, que conta a história de Gyges seguindo uma tradição diferente da de 

Heródoto na qual tem Xanthos, o lídio, como referência. Adam segue a sugestão de Stein16, 

de que a narrativa de Platão não segue o Gyges de Heródoto, mas seu ancestral homônimo, o 

fundador mítico da família, cujo nome sobreviveu no Lago Gyges (λίμνη Γυγαίη)17. Dessa 

forma, o Gyges histórico não teria sido o primeiro membro da família a utilizar esse nome, 

                                                 
9 Tais emendas, segundo Adam, seriam do tipo Γύγῃ τῷ τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ, que tentariam ligar Gyges 
diretamente ao anel. 
10 PROCLUS. Platonis Rem Publicam Comentarii. II.111.4. Utilizamos como base a edição de Kroll, 1901. 
11 Hdt. I.13. 
12 Sobre a proposta de Wiegand de utilizar parênteses em Γύγου ver WIEGAND. Zeit. f. d. Alterth., 1834, p. 863 
apud SMITH, K. F. The Tale of Gyges and the King of Lydia. AJPh., v. 23, n.3, 1902, nota1, p.267-8. Os 
parênteses também são utilizados por Hermann, Baiter, Hartman e Burnet. 
13 JOWETT, B.; CAMPBELL, L. Plato’s Republic. The Greek Text, v. III: Notes. Oxford: The Clarendon Press, 
1894, p. 61-62. 
14 STALLBAUM, G. Platonis Dialogos Selectos, v. III.1. Politiae I-V. Gothae et Erfordiae, 1829, p. 96. 
15 Cf. SCHNEIDER, C. E. C. Platonis Opera Graece., v. I. Lipsiae, 1830, p. 107. 
16 STEIN, H. Herodotos. vol. I. Berlim: Weidmannsche Buchhandlung, 1883. Conferir nota a Hdt. I.12, na p. 17 
da obra de Stein. 
17 Cf. Hdt. I.93. 
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mas seu bisavô que também se chamava Gyges18. A história do Gyges posterior poderia ter 

sido confundida com a do seu antepassado, ou ele poderia tê-lo copiado no ato de assassinato 

com a ajuda da rainha. 

Heródoto nos conta a história de Gyges da seguinte maneira19: Candaules, o soberano 

da Lídia, oferece a Gyges, seu guarda pessoal, a permissão para que este veja sua mulher nua 

e, assim, possa comprovar que ela é a mais bela. Pois, segundo diz Candaules, “os homens 

confiam menos em seus ouvidos do que em seus olhos”20. Mesmo dizendo-se persuadido 

[πείθομαι] pelas palavras de Candaules, de que a mulher é a mais bela, Gyges é obrigado a ver 

para comprovar tal fato. Escondido atrás da porta do quarto, Gyges vê a rainha nua e quando 

se preparava para se retirar, acabou sendo visto por ela sem que ele assim o percebesse. 

Entendendo o ocorrido e percebendo que se tratava de obra de Candaules, a rainha nada fala e 

aguarda. No dia seguinte, a rainha chama Gyges em sua presença e apresenta a este dois 

caminhos [δυῶν ὁδῶν]: ou mata o soberano ou morre21. Este para evitar a morte escolhe 

matar o soberano e assim toma para si a mulher e a soberania [γυναῖκα καὶ τὴν βασιληίην]22. 

Xanthos, embora seja lídio, escreveu em grego. Pode ter vivido em Sardis, embora 

Estrabão23 não tenha certeza. Tinha o pai lídio24 e a mãe talvez fosse de origem grega. Sua 

Lydiaka foi composta de anedotas, etimologias, mitos, geologia, além de apresentar 

extraordinárias histórias sobre os primeiros reis da Lídia25. O problema é que sua obra foi 

perdida, restando-nos apenas citações que foram feitas por posteriores pensadores. Nicolau 

Damaskenos, que viveu por volta do séc. I a.C., teve seus livros em grande parte organizados 

pelo Imperador Constatino Porphyrogenitos (912-956 d.C.). Damaskenos relatou a história de 

                                                 
18 Cf. Damaskenos in FHG, III, fr. 49, p. 382. 
19Hdt., I.8-12. A nossa tradução é baseada na de José Ribeiro Ferreira e Maria de Fátima Silva Histórias, livro 1 
(Lisboa: Edições 70, 2002). Utilizamos para o texto grego a edição estabelecida por Carolus Hude, Herodoti 
Historiae, Tomvs I (Oxford: Oford University Press, 1927). 
20 Hdt. I.8.2. 
21 Hdt. I,11.2-3. 
22 Hdt. I,12.2. 
23 Estrabão, 13.4.9. 
24 Suidas, s.v. Ξάνθος. 
25 ALSS, p. 2. 
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Gyges no Livro VI de sua História Universal, da qual só nos sobraram alguns fragmentos. 

Apesar de ser uma fonte tardia sobre Gyges, Damaskenos parece ter seguido a Lydiaka de 

Xanthos, o lídio, que viveu na mesma época de Heródoto. Para darmos nossa segunda versão 

histórica sobre Gyges, seguiremos aqui o livro de Damaskenos26. 

No reinado de Ardys, Daskylos, filho de Gyges da família Mermnadae, se tornou 

muito próximo de Ardys e teve muito poder a partir deste. Adyattes, filho de Ardys, com 

medo de que quando Ardys morresse Daskylos assumisse o trono, matou-o. Isto fez com que 

a mulher grávida de Daskylos fugisse para a Frígia. Na época de Meles reinar sobre a Lídia, a 

divindade decretou penalidades para a casa real pelo assassinato de Daskylos. Meles deveria 

partir por três anos para expiar o assassinato, e assim foi para a Babilônia. Ele enviou antes 

para Daskylos na Frígia, filho do assassinado Daskylos, uma convocação para que este fosse 

até Sardis receber uma compensação pelo assassinato do pai, pois isto o adivinho disse. 

Daskylos recusa, dizendo fazer muito tempo. 

No reinado de Myrsos, Daskylos, filho do Daskylos assassinado por Adyattes, 

temendo que algo lhe acontecesse por parte dos Heráclidas, deixa a Frígia e parte para a Síria, 

vivendo em Pontus. Casou com uma mulher síria e teve um filho com ela, Gyges. Em Sardis 

um tio de Daskylos que foi para Pontus, chamado Ardys, filho de Gyges, desapontado desde 

sua infância, pede ao rei que deixasse Daskylos de Pontus vir para Sardis com o fim de adotá-

lo. O pedido de Ardys é aceito, mas Daskylos não vai, envia no seu lugar Gyges, seu filho, 

que tinha até então por volta de dezoito anos. Sadyattes, o rei, faz de Gyges seu guarda e o faz 

passar por vários testes, dos quais passou em todos. 

Sadyattes pretende se casar com Toudo, filha de Anossus, rei da Mysia e envia Gyges 

para buscá-la. Gyges se apaixona por Toudo, perde a cabeça e tenta forçar sua atenção. Ela 

declina e conta o acontecido para o rei. Este promete matar Gyges no próximo dia. Uma 

                                                 
26 A parte que fala de Gyges pode ser encontrada no FHG, III, fr.49, p. 380-386; e no FGrHist 90 F44-47. 
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escrava apaixonada por Gyges conta-lhe tudo. Gyges chama seus amigos, conta o acontecido 

e pede a eles que o ajudem a matar o rei, lembrando-os da maldição que Ardys jogou contra 

os assassinos de Daskylos. Gyges mata Sadyattes enquanto este dormia. Uma consulta ao 

oráculo de Delfos diz que a vingança dos Herácliadas virá na quinta geração. Gyges toma 

posse do reino, mata alguns inimigos e ganha outros com presentes. Gyges casa com Toudo e 

assume o poder. 

Há ainda o caso do poema de Nizámí27, que conta a história do pastor e do anel. 

Frazer28 nos diz que a história aparece na segunda parte do Sikandarnámah de Nizámí, e 

Cowell29 nos diz que Nizámí tomou conhecimento da história provavelmente através de uma 

tradução árabe da República que chegou até ele. Adam nos faz perceber que Nizámí não fala 

o nome de Gyges em seu poema, como podemos ver na sua versão: 

 

Um vapor quente quando tremeu a terra, fez surgir de uma fenda um cavalo 
oco de estanho e cobre, que possuía uma larga fissura. Um pastor viu isto e 
descobriu um corpo de um homem velho, com apenas um anel de ouro em 
sua mão. Ele pegou-o, e foi na manhã seguinte até seu mestre para descobrir 
o valor de seu achado; mas durante sua visita ele descobriu, ficando 
admirado, que quando ele virava o selo para a palma da mão ele tornava-se 
invisível. Determinado a fazer uso deste poder, penetrou no palácio, e 
secretamente entrou na câmara do conselho, onde ele manteve-se invisível. 
Quando os nobres deixaram o lugar, ele revelou-se ao rei, por este milagre, 
como sendo um profeta. O rei tornou-o seu ministro, e finalmente o pastor o 
sucedeu no trono.30 

 

Na versão de Cícero31 da história de Platão, ele não fala em um ‘ancestral’, mas em 

Gyges diretamente32, apesar de, como aponta Adam, não haver nada que indique uma 

possível relação do Gyges de Platão ao Gyges de Heródoto. Pensando desta forma, há 

                                                 
27 Nizámí Ganjavi, poeta persa nascido nas redondezas de Ganja no Arzebaijão por volta de 1141 d.C. 
28 FRAZER, Sir James George. Pausanias’s Description of Greece: Commentary on Books II-V: Corinth, 
Laconia, Messenia, Elis. London: Macmillan and co., limited, 1913, p. 417. 
29 COWELL, E. B. Gyges’ Ring in Plato and Nizámí. Journal of Asiatic Society of Bengal, v. 30, n. 2, p. 151-
157, 1861 apud FRAZER, op. cit., p. 417. 
30 Retiramos esta versão de JONES, William. Finger-Ring Lore. London: Chatto and Windus, Piccadilly, 1877, 
p. 508-509. (A tradução do inglês é nossa). 
31 CICERO. De Officiis, III, IX,38. 
32 Assim Cícero começa seu texto sobre Gyges e seu anel: “Hinc ille Gyges inducitur a Platone”. 
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probabilidade do proverbial “Anel de Gyges”33 não pertencer ao Gyges de Heródoto, mas sim 

a seu ancestral homônimo, o que faz com que Adam dê a seguinte emenda para a passagem: 

<τῷ Γύγῃ>, τῷ Γύγου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ. Segundo ele, essa solução entraria em harmonia 

com a passagem 612b da República, com Cícero e outros que seguem Platão falando de um 

“Anel de Gyges”34 e não um “Anel do ancestral de Gyges”. 

                                                

Baseada no Gyges de Heródoto, a interpretação histórica procura associar este ao 

antepassado citado por Platão na passagem 359d. Para isto os estudiosos da passagem tentam 

aproximar o Lídio, citado na passagem, como sendo algum dos descendentes de Gyges da 

casa dos Mermnadae, mas propriamente Kroisos, que foi o último descendente da família. 

Isto, de certa forma, se deve à fama adquirida por Kroisos entre os gregos como tendo sido o 

primeiro bárbaro a submeter alguns gregos a pagamento de tributo e a fazer outros seus 

amigos35. Respaldando-se na passagem 612b, Jowett e Campbell36 sugerem a alteração de 

Γύγου por Κροίσου, que poderia ainda ter um acréscimo anterior de um Γύγῃ, formando por 

fim Γύγῃ τῷ Κροίσου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ. Se contarmos ainda que de onze referências ao 

termo ὁ Λυδός encontradas em Heródoto, seis se referem a Kroisos e duas se referem a 

Alyattes, seu pai, temos uma recorrência alta (oito de onze) do termo “o Lídio” em Heródoto 

para indicar algum dos descendentes de Gyges. Isto fortalece a interpretação que diz que a 

 
33 Segundo SMITH, K.F. The Tale of Gyges and the King of Lydia. AJPh. v. 23, n. 4, 1902, p. 374-377, o 
provérbio Γύγου δακτύλιος, que pode ser encontrado no Suidae Lexicon Graece e Latine como tendo por 
significado ἐπὶ τῶν πολυμηχάνων καὶ πανούργων, teria sido usado apenas pelos autores mais tardios, não 
havendo nenhum provérbio antes de Platão. 
34 Para a posterior tradição que seguiu a história de Platão do anel de Gyges, sem pretensão de exaurir a questão, 
colocamos aqui todas as fontes que encontramos a partir de nossas pesquisas: Luciano. Bis accusatus sive 
tribunalia, 21; Id., Navigium, 42; Socraticorum Epistulae. Ep., 14.2; Joannes Stobaeus. Anthologium, III.9.63; 
Libanius. Epistulae, 432.5; Id. Orationes, 56.10; Ibid., 64.35; Gregorius Nazianzenus. Contra Julianum 
imperatorem (orat. 4), 35.628; Id. Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesareae in Cappadocia episcope 
(orat. 43), 21.3; Id. Carmina moralia, 683; Id. Carmina de se ipso, 1435; Philostratus. Vita Apollonii, 3.8; Id. 
Heroicus, 669; Anônimo. In Aristotelis artem rhetoricam commentarium, (CAG, 21.2) 256.6; Theon. Rhet. 
Graeci, I.159; Tzetzes. Chiliades, I.137-66; Ibid., VII.195-202; Nonnus. Invect., 1.55; Anônimo. Violarium da 
Eudocia, 247; Suidae Lexicon, letra gamma Γύγου δακτύλιος, letra sigma Σφενδόνη Γύγου; Anthologiae 
Graecae, Appendix, Epigrammata demonstrativa 253; Os próximos serão citados a partir do Paroemiographi 
Graeci editado por Leutsch & Schneidewin, volume I: Diogenianus, 3.99; Gregorius Cyprius, 2.5; volume II: 
Diogenianus, 2.20; Greg. Cyp., 2.58; Apostolius, 5.71; Macarius, 3.9. 
35 Cf. Hdt. I.6.2. 
36 JOWETT, B.; CAMPBELL, L. op. cit., p. 61-62. 
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omissão de Platão do nome do antepassado foi proposital, pois seria subentendido supondo 

que o Lídio citado na passagem seria conhecido pelos gregos apenas pelo mero uso do termo 

supracitado. Burnet37, em resposta a Adam, irá dizer que devemos lembrar o interesse 

especial dos gregos do séc. V a.C. por Kroisos, o que daria sentido ao uso de ὁ Λυδός, e, com 

isso, Platão estaria tentando reproduzir o tom dos antigos mitos. 

                                                

Fontes anteriores a Heródoto comprovam a historicidade de seu Gyges, mas apenas 

uma fonte tardia (Damaskenos) nos conta sobre a possível existência de um bisavô deste 

Gyges, que também se chamaria Gyges. A linhagem de Heródoto começaria com Daskylos 

depois Gyges, Ardys, Sadyattes, Alyattes e Kroisos. Já a linhagem de Damaskenos seria 

maior e começaria com Gyges I que teria dois filhos: Ardys e Daskylos I. De Daskylos I viria 

Daskylos II, Gyges II, Alyattes, Sadyattes, Alyattes e Kroisos. Apesar de ser uma fonte tardia, 

Damaskenos parece se apoiar em Xanthos, o lídio, que foi contemporâneo de Heródoto. 

Mesmo assim, Damaskenos nada nos conta dos feitos deste primeiro Gyges que teria dado o 

nome da casa Mermnadae, assim como não há fontes anteriores a Heródoto que falem deste 

Gyges I. Quanto a Gyges II há diversas fontes antigas que comprovam sua historicidade. 

É interessante notarmos que as fontes anteriores a Heródoto são todas líricas, o que 

demonstra uma tradição entre os poetas líricos de narrar acontecimentos dos quais ouviram 

falar. A interpretação histórica da passagem 359d, segundo entendemos, deve levar em conta 

não só Heródoto como também toda essa poesia lírica anterior a este e que afirma a fama de 

Gyges entre os gregos. 

O estudo da passagem escolhida em Platão apresenta uma série de dificuldades, como 

foi demonstrado através da apresentação das duas interpretações acima. No entanto, para o 

tratamento da mesma, ambas se demonstraram insuficientes em seus argumentos. Para 

 
37 BURNET, John. Platônica II. The Classical Review. v. 19, n. 2, p.100, 1905. 
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resolver tal problema propomos uma nova interpretação da passagem, mas antes devemos 

analisar em que ponto as interpretações anteriores são defectíveis. 

Quanto à primeira destas, notamos que Adam, no tratamento de sua interpretação, não 

responde duas questões que consideramos importantes: 

A) Se Gyges é o Lídio citado e o antepassado seu bisavô, cujo nome também é Gyges, 

então Gyges II deveria ser bisneto de rei. No entanto, Heródoto o apresenta como sendo 

homem da guarda pessoal de Candaules, soberano da Lídia (Hdt. I.8.1). E mesmo se 

tomarmos a versão de Damaskenos, não há nada que cite um reinado de Gyges I ou uma 

possível derrubada deste ou de um de seus descendentes. Sendo assim, se considerarmos 

Gyges I como aquele que derrubou o soberano da Lídia, por que seu bisneto Gyges II teria a 

mesma necessidade de derrubar o soberano da Lídia? 

B) Glaúcon antes de expor a narrativa do pastor na República afirma não ser ele a 

falar, mas que ele está expondo o parecer da maioria (δοκεῖ ... πολλοῖς)38. No entanto, se não 

há registros dos feitos de Gyges I, que polloí seriam estes com quem Platão estaria a dialogar? 

Para demonstrar os problemas da interpretação histórica utilizaremos as explicações de 

Slings39 sobre a passagem 359d1 e a crítica que ele faz a este ponto de vista: 

i) O anel é sempre chamado ‘Anel de Gyges’, como na passagem 612b. Comentários 

posteriores a Platão mantêm o termo40. Um comentário ao mss A [τὴν κατὰ Γύγην τὸν Λυδὸν 

ἱστορίαν καὶ τὸν δακτύλιον] deixa de fora o antepassado e também o comentário ao mss F 

[περὶ τῆς τοῦ Γύγου σφενδόνης]. A exceção é apenas em Proclo e serve apenas para provar 

que os textos ADF já existiam na Antiguidade. 

ii) Não parece que Platão esteja preocupado com a genealogia lídia, mas podemos 

tentar manter que ‘Anel de Gyges’ é um termo curto para ‘Anel do ancestral de Gyges’. No 

                                                 
38 Rep., 358a4. 
39 SLINGS, S. R. Critical Notes on Plato’s Politeia II. Mnemosyne, v. 17, fasc. 3-4, p. 381-383, 1989. 
40 Vide nota 34 supra. 
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entanto, outros elementos da história, como o assassinato do soberano e a cooperação da 

rainha, são ditos sobre Gyges ele mesmo, e não sobre seu bisavô, que tem o mesmo nome. 

iii) τοῦ Λυδοῦ não pode aqui se referir a Kroisos, mesmo que Heródoto tenha se 

referido a ele diversas vezes como ὁ Λυδός. Neste contexto, τοῦ Λυδοῦ deveria significar ‘o 

presente soberano da Lídia’, o que não faria sentido41. No contexto da passagem, ὁ Λυδός não 

poderia se referir a Kroisos por excelência. 

iv) Não é coincidência que a palavra lídia transcrita como γύγης, realmente significou 

‘avô; antepassado’42. Isto era conhecido pelos gregos e aparece no Lexicon de Hesychius: 

γ969 γύγαι· πάπποι43. 

Hesychius viveu no séc. V d.C. e é conhecido por ter compilado um léxico de palavras 

gregas incomuns e pouco conhecidas. Por ter vivido na mesma época que Proclo (que também 

era do séc. V d.C.), acreditamos que a inserção do προγόνῳ a passagem 359d1 é tardia e 

provavelmente desta época, influenciada pelo léxico de Hesychius. Parece que na época de 

Platão a palavra γύγης seria facilmente associada com a palavra πάππος, no entanto, com a 

perda progressiva de seu significado, a inserção de προγόνῳ foi utilizada para rememorar tal 

raiz etimológica. Concordamos com Slings que a inserção de τῷ προγόνῳ seria um erro em 

relação ao texto primitivo. Ast44 em sua edição da República corrige a passagem retirando o 

τῷ e προγόνῳ da passagem, mas mantendo o genitivo intacto [Γύγου τοῦ Λυδοῦ], o que não 

dá conta da inserção. Parece-nos que a melhor maneira de corrigir o texto seria a explicação 

de Slings que assim coloca como sendo a passagem original: Γύγῃ τῷ Λυδῷ. Dessa forma, 

entraria em harmonia com a passagem 612b, mantendo Gyges como único possuidor do anel 

                                                 
41 Contra ver Burnet, op. cit., p. 100. 
42 Cf. FAUTH, W. Zum Motivbestand der Platonischen Gygeslegende. RhM, v.113, 1970, p. 28f. 
43 HESYCHII ALEXANDRINI. Lexicon. Post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt. Volumen 
Primum. Ienae: Sumptibus Frederici Maukii, 1858, p. 448. Correção de πάμποι no cod. em Perger. Cf. nota desta 
ed., que diz que a relação que se estabelece entre os termos é semelhante a κιτταί· πρόγονοι. 
44 AST, F. Platonis quae exstant Opera. Tomus IV, Politiae Lib. I-VIII. Lipsiae: Libraria Weidmannia, 1822, 
p.70. 
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no texto platônico, assim como também estaria de acordo com a posterior inclusão dos termos 

τῷ e προγόνῳ sem prejuízo para a interpretação da passagem 359d45. 

Adotando, portanto, a posição de Slings como solução para o problema textual para 

colocarmos Gyges como sendo aquele a quem Platão se refere, queremos atentar agora para 

duas hipóteses sobre o Gyges de Platão. A primeira seria a de Smith, que acredita que tanto 

Platão como Heródoto tiveram antes uma fonte comum da qual eles desenvolveram suas 

narrativas. Em seu trabalho, Smith tenta reconstruir aquela que seria a mais antiga lenda sobre 

Gyges46. No entanto, o próprio Smith admite em nota que “a lenda clássica de um anel da 

invisibilidade vem à tona somente em conexão com Gyges e, pela primeira vez, na passagem 

de Platão em discussão”47. Também o provérbio Γύγου δακτύλιος, teria sido usado apenas 

pelos autores mais tardios, não havendo nenhum provérbio antes de Platão. Baseada nisto, a 

segunda hipótese seria a de Andrew Laird48 de que Platão teria inventado sua versão da 

história inspirado primariamente pela leitura da versão de Heródoto49, sendo as diferenças 

encontradas nas narrativas elementos acrescentados por Platão para compor o seu argumento 

filosófico. Apesar de existirem outras versões da chegada de Gyges ao poder, as mais 

conhecidas e antigas versões são as de Platão e Heródoto50. Mesmo possuindo diferenças, elas 

apresentam semelhanças, como a questão da visibilidade, da peculiaridade da usurpação do 

poder e a união com a rainha. Mas esses fatores poderiam aparecer em qualquer história de 

usurpação; o que realmente aproxima as narrativas, é que ambas possuem os termos “Lídia” e 

“Gyges”, fazendo com que seus temas entrem em conexão. É a partir desta investigação que 

                                                 
45 Feitas as modificações, o texto poderia ser assim traduzido: “terem a capacidade que se diz ter sido concedida 
a Gyges, o Lídio” ou com a posterior inclusão dos termos “ao antepassado lídio, Gyges”. 
46 SMITH, K. F. The Tale of Gyges and the King of Lydia. AJPh, v. 23, n. 3 (p. 261-282) e n. 4 (p. 361-387), 
1902. 
47 Ibid., n. 2, p. 268. 
48 LAIRD, A. Ringing the Changes on Gyges: Philosophy and the Formation of Fiction in Plato’s Republic. JHS, 
v. 121, 2001, p. 12-29. 
49 Ibid., 14; “a suposição de que deve haver um original para inspirar a história do anel de Platão nunca 
acomodou a possibilidade de Platão construir, talvez bastante diretamente, de Heródoto”. 
50 Entre as versões que contam a chegada ao poder de Gyges de uma maneira diferente das versões de Heródoto 
e Platão, podemos incluir a de Xanthos, contada por Damaskenos (FHG, III, fr.49, p. 380-386); a de Plutarco 
(Aetia Graeca, XLV); e a de Justino (I.7). 
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pretendemos responder a pergunta de (B): que polloí seriam estes com quem Platão estaria a 

dialogar? E, para isso, retomaremos a tradição que nos restou sobre de Gyges. 

A poesia lírica grega é uma designação comum para vários tipos diferentes de poesias 

e tem por característica a expressão dos sentimentos, idéias, esperanças e medos de seus 

poetas. Algumas, no entanto, têm origem numa narrativa mítica em alusão aos velhos mitos 

contados pela tradição51. É nesta tradição que parece estar inserida a história de Gyges e sua 

ascensão ao poder, já que foi a lírica grega o lugar onde os primeiros relatos sobre ele 

apareceram. 

Apesar da grande capacidade dos antigos gregos de preservar a poesia oralmente, é 

provável que contemporâneas cópias escritas dos poemas líricos já existissem52. O grande 

problema é que muitos dos trabalhos líricos que nos chegaram são apenas fragmentos de 

obras que em seu todo estão perdidas. Isso faz com que qualquer detalhe, por menor que seja, 

possa ser relevante para o entendimento histórico dos séculos VII e VI a.C. Varias guerras, 

crises políticas e revoluções estão nos fragmentos líricos e estes, além da relevância poética, 

são extremamente importantes para os historiadores53.  A maneira como se editou os poemas 

não reflete os princípios originais da composição artística, mas os princípios posteriores da 

classificação alexandrina. Uma interpretação do ‘eu’ dentro da poesia lírica talvez seja muitas 

vezes dificultada pela falta de contexto e pela natureza fragmentária do que sobrou. O ‘eu’ na 

lírica poderia ser um simples representante das visões mantidas pela audiência, ou uma 

declaração altamente pessoal a qual se opõem alguns membros da audiência, ou ainda uma 

peça/ato ficcional54. Snell chama esse falar de si mesmo, esse expressar sentimentos pessoais, 

como sendo uma consciência de si55. Para isto, a lírica irá fundar-se em dois pressupostos: o 

                                                 
51 GLP, p. viii. 
52 CGLP, p. 3-4; e CHCL, p. 128. 
53 GLP, p. ix-x. 
54 CGLP, p. 7-8. 
55 SNELL, B. A Descoberta do Espírito. Lisboa; Rio de Janeiro: Edições 70, 1992, p. 84. 
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primeiro das formas populares pré-literárias como os cantos, a dança, hinos cultuais e outras 

semelhantes, e o segundo a influência da poesia épica, sobretudo de Homero56. 

 

A maior parte da lírica grega primitiva que chegou até nós consiste em 
poemas compostos para as mais diversas celebrações em honra dos deuses 
ou dos homens; a sua finalidade é realçar o significado do presente por cima 
do hic et nunc, dar prioridade à alegria do momento. Os dois meios 
fundamentais com que tal se consegue (se prescindirmos agora da rigidez da 
forma externa, que serve justamente par a sua consolidação) são o mito e a 
sentença. O mito esclarecido, sobretudo pela poesia épica, coloca ao lado do 
acontecimento terrestre uma imagem paralela do mundo dos deuses ou dos 
heróis e proporciona assim ao que é mutável inteligibilidade e significado. 
As máximas relacionam o particular com o universal, muitas vezes em forma 
de exortação ou de instrução, e caminham assim para os valores 
permanentes, isto é, para a verdade. 

 

Reuniremos agora os fragmentos que falam sobre Gyges e a Lídia de sua época, 

atentando para seus autores e para o que eles dizem, assim como também, pretendemos 

demonstrar em que contexto tal tradição está inserida e de que maneira se perpetuou através 

da poesia lírica numa linguagem popular. 

A primeira fonte que temos é Arquíloco de Paros que assim nos fala sobre Gyges: 

 

οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει, 
οὐδ’ εἷλέ πώ με ζῆλος, οὐδ’ ἀγαίομαι 
θεῶν ἔργα, μεγάλης δ’ οὐκ ἐρέω τυραννίδος· 
απόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν. 
Não me preocupam as coisas de Gyges, rico em ouro, 
Nem ainda me persegue a cobiça, nem invejo 
As obras dos deuses, ou amor pela grande tirania; 
Isto longe está dos meus olhos.57 

 

Arquíloco, que viveu entre 680-640 a.C.58, representa a irrupção da personalidade 

individual, desligada da antiga tradição épica e aristocrática. Foi contemporâneo de Gyges, 

                                                 
56 Ibid., p. 82. 
57 Fr. 19W. A tradução é nossa. Para os demais editores do texto de Arquíloco a numeração deste fragmento 
seria: 102A, 22D, 15L, 25B e 19G. Não mantemos em nossa tradução dos fragmentos a métrica original. 
58 Para a data aproximada de Arquíloco nos baseamos em JACOBY, F. The Date of Archilochos. CQ, v. 35, n.3, 
p. 97-109, jul.-oct. 1941. 



 76

que teria reinado entre 682-644 a.C.59, e teria tido uma obra vasta da qual nos chegou apenas 

fragmentos. O fr. 19W além de ser o primeiro a tratar de Gyges, parece também ter sido o 

primeiro a utilizar no grego o termo “tirania”. Segundo Ure, a palavra tirania não é grega, mas 

pode ser de origem lídia60. De acordo com Adrados, a palavra designa o poder absoluto dos 

monarcas orientais61. Euphorion (séc. III a.C.) diz que Gyges foi o primeiro a ser chamado de 

tirano (FHG, vol. III, fr. 1, p. 72). Tal declaração pode ser apenas uma inferência de Hippias 

de Elis (séc. V a.C.), que disse não ter Homero usado a palavra τύραννος, mas seu uso 

somente aparece com Arquíloco (FHG, II, fr.7, p.62). Heródoto diz em suas Histórias que 

Arquíloco contou a história de Gyges, sendo também ele contemporâneo deste62. 

O fr. 19W indica o poder de Gyges, de suas riquezas e posses, que faz dele o senhor da 

Lídia e tirano da Ásia. Ele reinou em Sardis e suas terras iam do meio ao alto do vale do 

Hermo, mas o reino se estendia para o norte e o sul onde o lídio era falado63. Apesar de o 

poema estar na primeira pessoa, sabemos que Arquíloco não se coloca como falante, mas 

atribui o dito ao personagem Kháron, conforme nos informa Aristóteles: 

 

καὶ τὸν Χάρωνα τὸν τέκτονα ἐν τῷ ἰάμβῳ οὗ ἀρχή 
οὔ μοι τὰ Γύγεω 
e Kháron, o carpinteiro em iambo que assim começa: 
não à mim as coisas de Gyges64 

 

                                                 
59 A data comumente aceita pelos estudiosos é de 687-652 a.C., principalmente depois dos estudos de GELZER, 
H. Das Zeitalter des Gyges. RhM, v. 30, p. 230-268, 1875. No entanto, concordamos com os estudos de 
SPALINGER, Anthony J. The Date of the Death of Gyges and its Historical Implications. JAOS, v. 98, n. 4, p. 
400-409, oct.-dec., 1978. Spalinger em seu texto aponta para o fato de que a morte de Gyges só é indicada no 
Prisma A dos anais de Assurbanipal. Tal Prisma data de 643/2 a.C., o que faz Spalinger calcular a morte de 
Gyges por volta de 644 a.C. Para calcular a data inicial do reinado de Gyges, nos baseamos na duração dita por 
Heródoto do reinado de Gyges, trinta e oito anos. 
60 URE, P. N. The Origin of Tyranny. Cambridge: Cambridge University Press, 1922, p. 134. 
61 LG, v.1, nota 2, p. 54. 
62 Hdt., I.12.2,7-8. A passagem indicada [τοῦ καὶ Ἀρχίλοχος ὁ Πάριος, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γενόμενος, ἐν 
ἰάμβῳ τριμέτρῳ ἐπεμνήσθη] é tomada por alguns editores como um acréscimo posterior feito em forma de nota 
marginal. 
63 CAH, p. 643. 
64 ARISTÓTELES. Arte Retórica, 1418b30-31. Utilizamos para o grego a edição de W. D. Ross, Aristotelis Ars 
Rhetorica (Oxford: Clarendon Press, 1959). A tradução é nossa.  
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O uso de uma personagem para dizer algo sobre outro é um método original da crítica 

de Arquíloco. Segundo West argumenta, há um particular tipo de poesia que os antigos 

chamam de iambo para usar personagens imaginários e situações65. Jaeger fala que tais versos 

tratam de uma justa “escolha de vida”66, e Snell diz que: 

 

costuma louvar-se quem tem aquilo que Gyges possui: é rico em ouro, 
portanto, ὄλβιος; os deuses encheram-no de dádivas, é εὐδαίμων; a posse do 
poder faz que ele apareça semelhante aos deuses, ἰσόθεος; tudo isso 
mereceria um macarismo, uma canção glorificatória.67 

 

Pelos comentários dos autores, Arquíloco nos apresenta uma crítica à riqueza 

exacerbada, ao desejo sem limites, à comparação do homem aos deuses e à tirania, poder 

soberano da Lídia. Adrados nos chama atenção para outro fragmento, que assim diz: 

 

ὁ δ’ Ἀσίης καρτερὸς μηλοτρόφου 
Senhor da Ásia, pastora de ovelhas68 

 

Parece que neste fragmento Arquíloco ressalta o poderio de Gyges por toda a Ásia, 

dando mostras de como ele influenciava uma grande área com sua força tirânica. Garner69 nos 

chama atenção para o termo ‘Ἀσίδος μηλοτρόφου’ do verso 763 dos Persas de Ésquilo como 

um empréstimo deste ao fr. 227W de Arquíloco. É interessante notarmos que o verso não fala 

de ninguém especificamente, como podemos notar com a leitura da passagem por inteiro 

colocada abaixo: 

 

τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

                                                 
65 SGEI, p. 22-39. 
66 JAEGER, W. Paidéia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 160; “Em versos famosos, fala-nos de uma justa 
‘escolha de vida’, em que se renuncie às riquezas de Gyges, em que não ultrapassem pelo desejo as fronteiras 
entre o Homem e Deus e não se estenda a mão à força do tirano. Tudo isso se encontra longe da minha vista”. 
67 SNELL, op. cit., p. 87-88. 
68 Fr. 227W. A tradução é nossa. Ressaltamos que Adrados coloca um fragmento seguido do outro, assim como 
Diels, Lassere e Bergk sendo estes, respectivamente 103A, 23D, 16L e 26B. 
69 GARNER, R. From Homer to Tragedy. London: Routledge, 1990, p. 22. 
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μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον οὐδέπω 
τόδ’ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν, 
ἐξ οὗγε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ’ ὤπασεν, 
ἕν’ ἄνδρ’ ἁπάσης Ἀσίδος μηλοτρόφου 
ταγεῖν, ἔχοντα σκήπτρον ἰθυντήριον. 
De fato, a obra é meticulosamente 
grande e sempre será lembrada, pois, jamais 
assim, a cidade de Susa tombara, 
desde que senhor Zeus todo-poderoso permitiu 
a um homem só a honra de governar a Ásia pastora de ovelhas, 
estendendo por ela seu cetro.70 

 

Ésquilo possivelmente se utiliza do dito de Arquíloco para exemplificar o poder dos 

reis da Ásia, no caso, os Persas. No entanto, devemos atentar para o fato de que na época de 

Arquíloco os maiores governantes da Ásia não se encontravam na Pérsia e, com base no fr. 

19W, podemos destacar a Lídia como o mais poderoso governo de sua época. É importante 

também ressaltarmos que Gláucon, em sua narrativa, coloca Gyges como sendo pastor, e que 

isso pode ser um indício do pastor-governante indicado no diálogo entre Trasímaco e Sócrates 

no Livro I71. A extensão de seu poder pela Ásia intensificou os conflitos existentes na região 

da Anatólia, o que determinou o acontecimento das guerras promovidas por Gyges. No fr. 

20W, Arquíloco dá-nos mostras de alguns desses conflitos: 

 

κλαίω τὰ Θασίων, οὐ τὰ Μαγνήτων κακά. 
lamento os males dos Thasios, não os dos Magnésios. 

 

De acordo com Estrabão72, Arquíloco, ao falar dos males dos Magnésios (Μαγνήτων 

κακά), se referia à invasão dos cimérios, que se deu na época do reinado de Gyges, e que 

devastou a região, posteriormente vindo a invadir e a tomar a própria Sardis, principal cidade 

Lídia73. Dessa invasão também nos fala Calino, que também viveu no século VII a.C.: 

                                                 
70 ÉSQUILO. Os Persas, v. 759-764. Para o texto grego utilizamos a edição de PRICKARD, A. O. The Persae 
of Aeschylus. London: Macmillan and CO, 1879. Nossa tradução é baseada na de Mário da Gama Kury, Os 
Persas, 1992. 
71 343b-344c; 345c-e. Sobre isso, falaremos mais a frente. 
72 Estrabão, 14.1.40. 
73 CAH, p. 644-5. 
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νῦν δ’ ἐπὶ Κιμμερίων στρατὸς ἔρχεται ὀβριμοεργῶν 
já se aproxima o exército dos terríveis Cimérios.74 
 
Τρήρεας ἄνδρας ἄγων. 
Levando consigo os Treres.75 

 

Os cimérios procediam da Criméia e através do Cáucaso penetraram na Ásia Menor no 

séc. VII a.C., invadindo duas vezes a Lídia, sendo a segunda vez fatal para Gyges após a 

derrota para o chefe cimério Lygdamis76. Sobre o reinado de Alyattes teriam sido expulsos77. 

Outros poetas líricos anteriores a Heródoto comprovam a historicidade de Gyges 

sendo estes Alcman (fl. 652 a.C.), Mimnermo (fl. 632 a.C.) e Hipponax (fl. 540 a.C.). O 

testemunho de Alcman nos é dado por Alexandre da Aetolia que assim diz: 

 

Σάρδιες ἀρχαῖαι, πατέρων νομός, εἰ μὲν ὑμῖν 
ἐτρεφόμαν, κέρνας ἦν τις ἂν ἢ βακέλας78 
χρυσοφόρος, ῥήσσων καλὰ τὺμπανα· νῦν δέ μοι Ἀλκμὰν 
οὔνομα, καὶ Σπάρτας ειμὶ πολυτρίποδος, 
καὶ Μούσας ἐδάην Ἑλικωνίδας, αἵ με τυράννων 
θῆκαν Κανδαύλεω79 μείζονα καὶ Γὺγεω. 
Antiga Sardis, casa de meus pais, se tivesse sido lá 
Criado, seria um sacerdote eunuco, 
Vestindo ornamentos de ouro, tocando belos tambores; mas me  
Chamo Alcman, e sou de Esparta de muitos trípodas, 
E aprendi as Musas Heliconidas, que me colocaram 
Acima dos tiranos Candaules e Gyges.80 

 

É interessante notarmos que Mimnermo compôs versos elegíacos da batalha entre a 

pólis de Esmirna contra Gyges e os Lídios81, e parece ter escrito uma Esmirneida, mas desta 

só nos restaram pouquíssimos fragmentos: 

                                                 
74 Fr. 5(a)W. A nossa tradução é baseada na de Adrados. 
75 Fr. 4W. A nossa tradução é baseada na de Adrados. Segundo Adrados, LG, v. 1, nota 1, p. 109; os treres eram 
um “povo cimério segundo Estrabão e trácio para Estebão de Bizâncio. Os cimérios eram um povo indo-europeu 
e com eles viriam os treres, sejam da mesma raça ou não”. 
76 CAH, p. 645. 
77 LG, v.1, p. 107. 
78 Segundo LIDDELL, H. G.; SCOTT, R., op. cit., p. 272; βακέλας é um sacerdote eunuco a serviço da deusa 
Cybele. 
79 Bentley: Δασκύλεω corrector, Plut.: Δυσ- cod. 
80 Greek Anthology, VII.709.1-6. A tradução é nossa. 
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ἐπείτε Πύλον Νηλήιον ἄστυ λιπόντες 
ἱμερτὴν Ἀσίην νηυσὶν ἀφικόμεθα, 
ἐς δ’ ἐρατὴν Κολοφῶνα Βίην ὑπέροπλον ἔχοντες 
ἑζόμεθ’ ἀργαλέης ὕβριος ἡγεμόνες· 
κεῖθεν δ’ ἀλσήεντος ἀπορνύμενοι ποταμοῖο 
θεῶν βουλῇ Σμύρνην εἵλομεν Αἰολίδα. 
depois, abandonando a íngreme Pilos, cidade de Neleu, 
chegamos com nossas naus a bela Ásia, 
e nos estabelecemos na charmosa Colofon com um grade exército, 
empreendendo os primeiros caminhos da cruel guerra; 
desde então, afastamo-nos de seu rio, que corre entre os bosques, tomamos 
Esmirna, a cidade Eólia, por designo dos deuses.82 
 
ὥς οἱ πὰρ’ βασιλῆος, ἐπε[ί ῥ’] ἐ[ν]εδέξατο μῦθο[ν] 
ἤ[ιξ]αν κοίλῃ[σ’ ἀ]σπίσι φραξάμενοι. 
Assim eles partiram do lado do rei83, uma vez que escutaram suas palavras, 
cobrindo-se com seus côncavos escudos.84 
 
Οὐ μὲν δὴ κείνου γε μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν 
τοῖον ἐμεῦ προτέρων πεύθομαι, οἵ μιν ἴδον 
Λυδῶν ἱππομάχων πυκινὰς κλονέοντα φάλαγγας 
Ἕρμιον ἂν πεδίον, φῶτα φερεμμελίην· 
τοῦ μὲν ἄρ’ οὔποτε πάμπαν ἐμέμψαντο Παλλὰς Ἀθήνη 
δριμὺ μένος κραδίης, εὖθ’ ὅ γ’ ἀνὰ προμάχους 
σεύαιθ’ αἱματόεντος ἐν ὑσμίνῃ πολέμοιο 
πικρὰ βιαζὸμενος δυσμενέων βέλεα· 
οὐ γάρ τις κείνου δηΐων ἔτ’ ἀμεινότερος φώς 
ἔσκεν ἐποίχεσθαι φυλόπιδος κρατερῆς 
ἔργον, ὅτ’ αὐγαῖσιν φέρετ’ ὠκέος ἠελίοιο. 
Não falaram assim de seu valor e seu nobre ardor os mais velhos, 
que eu, que vieram semeando a desordem nos firmes 
esquadrões da cavalaria lídia nas planícies do 
Hermo, empunhando a lança; 
jamais Palas Atena tinha censura para o heroísmo 
de seu coração quando 
na batalha sangrenta se lançava adiante na vanguarda, 
desafiando os agudos dardos do inimigo. 
Pois nenhum dos contrários era melhor para cumprir 
a obra da batalha quando ainda 
vivesse sobre os raios do rápido sol.85 
 
Παίονας ἄνδρας ἀγων, ἵνα τε κλειτὸν γένος ἵππων. 
Trazendo homens da Peônia86, onde há uma famosa raça de cavalos.87 

                                                                                                                                                         
81 Cf. fr. 13W. 
82 Fr. 12A. Utilizamos aqui os fragmentos da Esmirneida reunidos por Adrados, pois consideramos que, nesse 
caso, sua edição dos fragmentos encontra-se mais completa. A nossa tradução é baseada na de Adrados. 
83 Segundo Adrados, LG, v. 1, nota 3, p. 223; o rei aqui é, provavelmente, Gyges. 
84 Fr. 12(a)A. A nossa tradução é baseada na de Adrados. 
85 Fr. 13A. A nossa tradução é baseada na de Adrados. 
86 Segundo Adrados, LG, v 1, nota 2, p. 224; “Os peônios eram um povo da Macedônia; seguramente 
acompanharam os treres e os cimérios em suas andanças pela Ásia no séc. VII a.C. Se estes versos pertencem à 
Esmirneida, não sabemos em que contexto entraria: se falaria da derrota e morte de Gyges pelos Cimérios?”. 
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Os fragmentos de Hipponax de Éfeso ilustram o ambiente das cidades gregas da Ásia 

Menor no séc. VI a.C.88 Em um de seus fragmentos ele indica o túmulo de Gyges: 

 

Πᾶσαν, τέαρ’, ὅδευε τὴν ἐπὶ Σμύρνης· 
ἴθι διὰ Λυδῶν παρὰ τὸν Ἀττάλεω τύμβον 
καὶ σῆμα Γύγεω καὶ Μεγάστρυος στήλην 
καὶ μνῆμα τ’ Ὤτυος, Ἀττάλυδα πάλμυδος, 
πρὸς ἥλιον δύνοντα γαστέρα τρέψας. 
Recorre, oh bandido, todo o caminho que leva à Esmirna; 
marcha através da Lídia passando junto da tumba de Atales, 
o sepulcro de Gyges, a estela de Megastris 
e o monumento funerário de Átis, o rei da Atálida, 
movendo teu ventre para o sol poente.89 

 

Também podemos encontrar um poema referente a Anacreonte que muito se parece 

com o que Arquíloco escreveu a respeito de Gyges: 

 

οὔ μοι μέλει τὰ Γύγεω, 
τοῦ Σαρδίων ἄνακτος· 
οὐδ’ εἷλέ πώ με ζῆλος 
οὐδὲ φθονῶ τυράννοις. 
Não me preocupa as coisas de Gyges, 
Senhor de Sardis, 
Nem me persegue a cobiça, 
Nem invejo aos tiranos.90 

 

No Greek Anthology, encontramos um poema semelhante atribuído Anacreonte, 

mudando em sua estrutura as linhas 3 e 4, apesar de manter dentro do fragmento a coerência 

quanto a riqueza e à tirania: 

 

οὔ μοι μέλει τὰ Γύγεω, 
τοῦ Σαρδίων ἄνακτος, 
οὔθ’ αἱρέει με χρυσός, 
οὐκ αἰνέω τυράννους. 
Não me preocupa as coisas de Gyges, 
Senhor de Sardis, 

                                                                                                                                                         
87 Fr. 14A. A nossa tradução é baseada na de Adrados. 
88 LG, v.2, p. 13. 
89 Fr. 42W. A nossa tradução é baseada na de Adrados, fr. 42A. 
90 Fr. 8W. Utilizamos para este a edição de Martin West, Anacreonte. A tradução é nossa. 
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Nem me captura o ouro, 
Nem louvo os tiranos.91 

 

Ressaltamos que o que aqui se diz de Anacreonte foi produzido posteriormente à 

morte do poeta no período helenístico e atribuído ao poeta de forma pseudepigráfica. Esse 

material se encontra reunido na obra conhecida como Anacreontea. Por último, queremos 

ressaltar o caráter da palavra ‘tirano’ também presente nos versos de Semônides92: 

 

Τὴν δ’ ἵππος ἁβρὴ χαιτέεσσ’ ἐγείνατο, 
ἣ δούλι’ ἔργα καῖ δύην περιτρέμει, 
κοῦτ’ ἂν μύλης ψαύσειεν οὔτε κόσκινον 
ἄρειεν οὔτε κόπρον ἐξ οἴκου βάλοι, 
οὔτε πρὸς ἰπνὸν ἀσβόλην ἀλευμένη 
ἵζοιτ’· ἀνάγκῃ δ’ ἄνδρα ποιεῖται φίλον. 
Λοῦται δὲ πάσης ἡμέρης ἄπο ῥύπον 
δίς, ἄλλοτε τρὶς καὶ μύροισ’ ἀλείφεται· 
αἰεὶ δὲ χαίτην ἐκτενισμένην φορεῖ 
βαθεῖαν ἀνθέμοισιν ἐσκιασμένην. 
Καλὸν μὲν ὦν θέημα τοιαύτη γυνή 
ἄλλοισι, τῷ δ’ ἔχοντι γίγνεται κακόν, 
ἢν μή τις ἢ τύραννος ἢ σκηπτοῦχος ᾖ, 
ὅστις τοιούτοις θυμὸν ἀγλαΐζεται. 
A outra, fez a formosa égua, de longa crina; esta 
evita os trabalhos servis e as penalidades e não é capaz   
nem de cuidar de uma pedra de moinho nem de tomar uma peneira 
nem de tirar o lixo de casa 
nem de sentar-se junto ao forno para evitar a fuligem; 
mas ama o homem com ajuda de uma força invencível. 
Cada dia se lava duas ou três vezes 
e põe perfume; e 
sempre tem o penteado abundante 
e adornado de flores. 
Esta mulher é para os outros um belo espetáculo, 
mas para aquele que a tem, torna-se um mal, 
salvo se este for um tirano ou rei com cetro, 
desses cujo coração se deleita com tais coisas.93 

 

Esse trecho, retirado do fr. 7W que trata das mulheres, fala especificamente sobre a 

mulher que é semelhante a uma formosa égua. Existe uma passagem nele que nos chama 

                                                 
91 Greek Anthology, XI.47.1-4. A tradução é nossa. 
92 Não é o mesmo que Simônides. De acordo com Adrados, LG, v. 1, p. 143; Semônides nasceu em Samos, mas 
é mais conhecido como sendo de Amorgos, pois parece ter conduzido a esta ilha uma colônia de sua cidade 
natal, estabelecendo-se ali. 
93 Fr. 7W, v. 57-70. A nossa tradução é baseada na de Adrados, fr. 8A. 
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atenção para a relação que estamos desenvolvendo. Segundo Gerber94, quando Semônides diz 

que ela “é para os outros um belo espetáculo, mas para aquele que a tem, torna-se um mal, 

salvo se este é um tirano ou rei com cetro, desses cujo coração se deleita com tais coisas”95, 

ele poderia estar se referindo à história de Candaules-Gyges, cuja mulher era apreciada por 

sua beleza96. Para Gerber o uso da palavra τύραννος no poema reforçaria esta ideia. 

Apresentados os diferentes fragmentos líricos que demonstram a repercussão do lídio 

Gyges entre os gregos, podemos agora reforçar a tese de que os polloí estariam, na 

apresentação de seu argumento pela boca de Gláucon, baseados em uma tradição poética, e 

seria justamente essa tradição com quem Platão estaria dialogando. Se pensarmos dessa 

forma, temos que entender a importância para Platão de tratar e, principalmente, de dar uma 

resposta a esta tradição, pois há uma função dialógica explícita relacionada à maneira como 

ela é introduzida e a maneira como ele procura respondê-la. Para que esse trabalho seja 

possível, vamos analisar os pontos da narrativa platônica que divergem da de Heródoto, além 

de observar os pontos convergentes com a lírica, verificando se podemos tomar tal narrativa 

como um mito criado por Platão com uma função filosófica. Mas o que significa a utilização 

do mito por Platão? O que faz da narrativa de Gyges um mito e qual seria sua importância 

para o desenvolvimento do argumento? 

O mito, de maneira geral, é um tema amplo que envolve propósitos e funções 

diferentes. Há uma forte relação entre os contos populares e os mitos, o que torna difícil 

estabelecer a diferença entre estes97. Entre os gregos, os mitos consagraram-se como parte de 

sua literatura, cantados pelos poetas, os grandes feitos eram guardados a princípio na forma de 

uma tradição oral através das poesias, que mantinham viva a memória dos mitos.  Segundo 

Kirk, 

                                                 
94 GERBER, D. E. Semonides, fr. 7.62. Phoenix, v. 28, n. 2, 1974, nota 6, p. 252. 
95 versos 67-70. Grifos nossos. 
96 Cf. Hdt. I.8. 
97 KIRK, G. S. The Nature of Greek Myths. London: Penguim Books, 1990, p. 36-7. 
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os mitos gregos como os conhecemos não são do tipo de contos tradicionais 
que alteram seus focos de acordo com as mudanças de interesses e pressões 
sociais. Pelo contrário, muitos destes já estão fixados numa relativa 
inflexibilidade das formas literárias.98 

 

Com o advento da escrita, os mitos passaram a ser registrados, o que ajudou a 

consagrá-los como parte da literatura grega. Brisson defende que os mitos se formam dos 

acontecimentos que a coletividade se esforça para conservar a lembrança99. Por isso, há um 

esforço coletivo do que se deve lembrar, pois numa civilização oral, a memória está 

indissociada do esquecimento, pois aquilo que não se guarda pela memória é descartado e 

esquecido100. Este é um ponto importante para ressaltarmos: a ligação do mito com a 

memória. Em Platão, apesar de não podermos classificar os mitos para uma só causa101, 

podemos dizer que eles também possuem essa mesma relação com a memória. Para 

entendermos a narrativa de Gyges em Platão, precisamos entender a relação desta com a 

tradição que de Gyges fala. Os feitos dele são lembrados pela lírica e pela história, além de 

terem sido registrados pela escrita; possui uma recorrência popular, o que reforça a sua 

lembrança entre os polloí. No entanto, a tradição de Gyges é próxima temporalmente da época 

em que ele viveu, não tendo ele com a lírica uma relação mítica por não está num passado 

desconhecido. Outro fator é sua historicidade, pois sendo ele uma figura histórica, 

dificilmente poderia ser considerado uma figura mítica.  Para Kirk, há uma distinção entre o 

que pode ser considerado mito e o que pode ser lenda; personagens históricos ou quase-

históricos não são considerados mitos, mas estão na classe das lendas populares102, sendo 

assim, Gyges não poderia ser considerado um mito, segundo a tradição. Entretanto, a tradição 

que consagrou Gyges por suas riquezas e seus grandes feitos foi registrada e, inegavelmente, 

                                                 
98 Ibid., p. 95. 
99 BRISSON, L. Platon les Mots et les Mythes. Paris: Librarie François Maspero, 1982, p. 23. 
100 Ibid., p. 25. 
101 FRUTIGER, P. Les Mythes de Platon. Reprint of 1930 ed. New York: Arno Press, 1976, p. 2. 
102 KIRK, op. cit., p. 23-4. 
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foi muito contada entre os polloí. Isso fez com que Platão se apropriasse desta tradição 

popular, para compor o seu mito do anel de Gyges, que marca um elemento importante do 

argumento que está desenvolvendo. Para entender isso, devemos agora confirmar o uso de 

Gyges como um mito em Platão, assim como demonstrar a sua função filosófica dentro do 

argumento que ele está construindo. 

No Livro II, ao determinar os termos da educação, Sócrates chegará à conclusão que a 

melhor paideía é a ginástica para o corpo e a música para a alma103. Começando-se pela 

música, verificaremos que há duas espécies de lógos: um verdadeiro e outro falso. Ambos 

serão ensinados, mas primeiro o lógos pseûdos: que nada mais é do que os mitos que serão 

ensinados às crianças104. Os mitos contados são, assim, a primeira educação que as crianças 

recebem, e serão definidos por Sócrates da seguinte maneira: 

 

τοῦτο δέ που ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν ψεῦδος, ἔνι δὲ καὶ ἀληθῆ. πρότερον δὲ 
μύθοις πρὸς τὰ παιδία ἢ γυμνασίοις χρώμεθα. 
no todo, estes são falsos, embora contenham alguma verdade. E servimo-nos 
de mitos para as crianças, antes de as mandarmos para os ginásios.105 

 

Entendemos aqui que o mito não é a enunciação do falso106 propriamente, pois a 

própria falsidade e a verdade fazem parte de sua estrutura e nela mesma se confundem. Nisso, 

o mito possui seu próprio mundo significativo, onde tais classificações não se encontram, e 

ele parece fazer parte de uma terceira espécie de lógos, não sendo nem verdadeiro, nem falso.  

Ou seja, em sua função, o mito não se opõe ao lógos. Dito isso, Sócrates continuará: 

 

                                                 
103 Rep., 376e. 
104 Rep., 377a. 
105 Rep., 377a. 
106 Para defender a tese de que o mito não é a enunciação do falso utilizamos os estudos de EDELSTEIN, L. The 
Function of the Myth in Plato’s Philosophy. Journal of the History of Ideas, v. 10, n. 4, 1949, p. 469; “To be 
sure, it is inherent in the nature of human understanding that truth and falsehood are forever closely interwoven”; 
e VEYNE, Paul. Acreditavam os Gregos nos seus Mitos? Lisboa: Edições 70, 1987, p. 13-14; “O mito e o lógos 
não se opõem como o erro e a verdade”. 
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Ουκοῦν οἶσθ’ ὅτι ἀρχὴ παντὸς ἔργου μέγιστον, ἄλλως τε καὶ νέῳ καὶ ἁπαλῷ 
ὁτῳοῦν; μάλιστα γὰρ δὴ τότε πλάττεται καὶ ἐνδύεται τύπος ὃν ἄν τις 
βούληται ἐνσημήνασθαι ἑκάστῳ. 
Ora, tu sabes que, em qualquer empreendimento, o mais trabalhoso é o 
começo, sobretudo para quem for novo e tenro? Pois é nessa fase que se é 
moldado, e se enterra a matriz que alguém queira imprimir numa pessoa.107 

 

Podemos perceber que o maior érgon é o princípio [ἀρχή], que está ligado aos mitos 

que são contados aos mais novos, e é de acordo com estes mitos que se aplicam os moldes 

[τύποι] do discurso à alma [ψυχή] das crianças. Se os mitos forem bons, terão, pois, boas 

opiniões [δόξαι], do contrário estas serão erradas108. Por isso, deve-se vigiar os autores de 

mitos [μυθοποιοί] e selecionar os mitos belos, recusando-se os ruins109. 

 

τοὺς δ’ ἐγκριθέντας πείσομεν τὰς τροφούς τε καὶ μητέρας λέγειν τοῖς παισὶν 
καὶ πλάττειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ σώματα ταῖς 
χερσίν. 
Os que forem escolhidos, persuadiremos as amas e as mães a contá-los às 
crianças, e a moldar as suas almas por meio dos mitos, com muito mais 
cuidado do que os corpos com as mãos.110 

 

Quem é novo ainda é privado de raciocínio [ἄφρων]111 não é capaz de distinguir o que 

é alegórico do que não é [ὁ γὰρ νέος οὐχ οἷός τε κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ ὁ μή]112, mas a 

opinião [δόξα] que aprendeu em tal idade costuma ser indelével e inalterável [δυσέκνιπτά τε 

καὶ ἀμετάστατα]113. Por isso, os primeiros mitos que ouvirem devem ser compostos com a 

maior beleza possível, orientados para a virtude [ἃ πρῶτα ακοῦουσιν ὅτι κάλλιστα 

μεμυθολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν]114. 

                                                 
107 Rep., 377a-b. 
108 Rep., 377b. 
109 Rep., 377b-c. 
110 Rep., 377c. 
111 Rep., 378a. 
112 Rep., 378d. 
113 Rep., 378e. 
114 Rep., 378e. 
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Segundo Morgan, “o mito filosófico é racional, implantado como um resultado da 

reflexão metodológica e é uma manifestação das preocupações filosóficas”115. Em Platão, o 

mito costuma aparecer quando não se sabe a verdade com relação ao passado distante116; e, 

por muitas vezes, para se falar sobre as questões da alma. Por apresentarem diferentes 

funções, os mitos de Platão não podem ser classificados numa única teoria. Em nosso 

trabalho, nos comprometemos com a análise do mito do anel de Gyges unicamente. 

Gláucon, utilizando o discurso dos polloí, pretende elogiar a injustiça para que 

Sócrates posteriormente defenda a justiça, o que faz de Gláucon, no Livro II, o porta-voz dos 

polloí. O discurso dos polloí irá aparecer pela primeira vez, no texto da República, no Livro I, 

quando eles, tendo Sócrates como voz, não aceitaram as afirmações de Céfalo sobre a velhice 

e prezaram as riquezas como meio de suportar aquela em detrimento do trópos117. Assim 

também, quando pergunta Sócrates a Céfalo qual o maior bem que ele usufruiu graças à posse 

abastada de riqueza [τί μέγιστον οἴει ἀγαθὸν ἀπολελαυκέναι τοῦ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι;], 

recebe como resposta: “é tal que não seria capaz de convencer muitos, por mais que dissesse” 

[ὅ, ἦ δ’ ὄς, ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμαι λέγων]118. Refere-se Céfalo aos mitos sobre o 

Hades [μῦθοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου], os quais falam que se tem de expiar lá as injustiças aqui 

cometidas [ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ εκεῖ διδόναι δίκην], mitos estes de que antes se ria 

[καταγελώμενοι τέως], mas que abalam agora a sua alma, com receio de que sejam 

verdadeiros [τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ ἀληθεῖς ὦσιν]119. A passagem indicada 

é a primeira em que aparecem as palavras ἀδικία e δίκη, fazendo uma alusão ao tema da 

República120. Esses muitos aos quais se refere Céfalo como descrentes nos mitos sobre o 

                                                 
115 MORGAN, K. Myth and Philosophy. From Presocratics to Plato. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004, p. 7. 
116 Rep., 382d. 
117 Rep., 329e. 
118 Rep., 330d. Grifos nossos. 
119 Rep., 330d-e. 
120 Cf. ADAM, op. cit., p. 9, n. 330d29. 
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Hades podem ser associados aos polloí121, e o resultado desta descrença pode levar, como 

parece indicar Platão, a uma dúvida na existência de um lugar onde se expie as injustiças 

cometidas. 

O início do mito de Gyges faz uma analogia aos mitos sobre o Hades, pois, apesar de 

não tratar diretamente do “mundo dos mortos”, faz o rito da descida [καταβῆναι]122 por uma 

fenda [χάσμα]123 na qual o pastor contemplou muitas maravilhas que contam no mito [καῖ 

ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ]. Visão, admiração e descida estão presentes em seu 

princípio. A narrativa apresenta uma forte analogia com o visível, e irá indicar o seu tema a 

cada instante em que é contada. Gyges se admira porque vê as maravilhas que ocultas 

estavam, assim como também vê o cavalo de bronze e o cadáver que lhe aparece clara e 

visivelmente124 maior do que um homem. Este é um dos pontos de grande dificuldade na 

narrativa, pois não se sabe ao certo qual a simbologia do cavalo e do cadáver dentro do 

argumento. Schuhl nos chama atenção para o cavalo como um símbolo de morte125, assim 

como também diz que sendo um “animal ctônico, o cavalo é estreitamente ligado a Poseidon, 

deus Ἵππιος, e mesmo Ἵππος, a Hades κλυτόπωλος; manifesta-se em um poder demoníaco, 

fúnebre e inquietante”126. Mackay irá reforçar dizendo que um terremoto é muitas vezes 

simbolizado com a figura do cavalo e que isto está ligado a Poseidon127. Lembremos que a 

narrativa começa com um terremoto, o que dá indícios da ação do deus sobre o 

acontecimento. Apesar disto, Mackay irá dizer que a relação do cavalo não é limitada a 

                                                 
121 Essa descrença por parte dos polloí nos mitos sobre o Hades pode ser confirmada no Fédon, 70a, 80d, 84b. 
122 Podemos comparar a descida de Gyges àquela que Odisseu vivo fez ao Hades no Canto XI da Odisséia, e 
outras numerosas descidas como a de Teseu e Pirítoo, de Heracles, de Orfeu entre outros. 
123 Na passagem 614c2 a palavra χάσματα também aparece como um indicativo da passagem de Er para o mundo 
dos mortos. 
124 Ao contrário de outras traduções que optaram por traduzir ὡς φαίνεσθαι (359d8) por “aparentemente”, 
optamos em nossa tradução pela palavra “visivelmente” por acharmos que esta melhor se encaixa na passagem 
indicada; primeiro por entendermos que o cadáver aparece a Gyges, se torna claro e, por isso, visível como um 
fenômeno que se manifesta aos seus olhos, e não simplesmente que parece algo; depois porque acreditamos que 
o uso de ὡς φαίνεσθαι tem relação com o posterior uso das palavras ἀφανής e φανερός. 
125 SCHUHL, P. M. Le Cheval de Troie. Rev. Arch., 6ª série, VII, 1936, p. 183 ff. apud MACKAY, L. A. The 
Earthquake-Horse. CPh., v. 41, n. 3, 1946, p. 151. 
126 SCHUHL, P. M. Études sur la Fabulation Platonicienne. Paris: Presses Universitaires de France, 1947, p. 80. 
A Tradução é nossa. 
127 MACKAY, op. cit., p. 151 e 154. 
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Poseidon, pois também pode ser símbolo direto dos poderes do subterrâneo128, relacionado a 

Hades. Apesar de não poder especificar exatamente onde, Hanfmann acredita que o cavalo de 

bronze é uma influência oriental à narrativa platônica. Segundo ele, 

 

o cavalo de bronze, presumivelmente, uma construção humana, é intrigante. 
Uma explicação possível pode estar na existência de um ritual de um deus, 
no qual um cavalo artificial tinha uma parte. Tal ritual existia na Anatólia; e 
o cavalo de bronze tinha um papel nisto.129 

 

Um ritual fúnebre feito a um deus pode explicar a existência de um cadáver dentro do 

cavalo de bronze, o que reforçaria tese que liga a narrativa de Gyges aos mitos sobre o Hades. 

No entanto, essa não é uma narrativa sobre o Hades propriamente dito, mas uma narrativa dos 

polloí, e a ligação que se estabelece não é pela crença destes naqueles mitos, mas justamente o 

contrário. Quando Céfalo dá a entender a Sócrates que os sacrifícios irão purificar as almas 

injustas e livrá-las das penas que têm de pagar no Hades, ele está indicando a mesma fórmula 

que posteriormente Adimanto dirá ser contada pelos poetas130. Já quando diz que os muitos 

são descrentes de tais mitos sobre o Hades porque não acreditam que exista um lugar para 

expiar as suas penas131, está indicando que os polloí, por oposição ao que Céfalo acredita, têm 

outro tipo de crença que os permite nunca terem de pagar suas penas. O mito do anel de 

Gyges é uma resposta destes aos mitos sobre o Hades, já que permite a um homem cometer 

todo tipo de injustiça sem sofrer nenhum tipo de punição por isso. Dessa forma, a estrutura do 

mito de Gyges permite que entendamos que é ele responsável pelo banimento dos mitos 

escatológicos no corpo da República132 e iremos aqui explicá-lo. 

Se entendermos que o anel tem uma simbologia importante para o argumento que 

Gláucon está a construir, devemos investigar que artefato é este e que função desempenha. 
                                                 
128 Ibid., p. 153. 
129 HANFMANN, G. M. A. Lydiaka. HSPh., v. 63, 1948, p. 76. A Tradução é nossa. 
130 Rep., 363d-e; 364b-365a; 365d-366b. 
131 Rep., 330d-e. 
132 MOORS, K. F. Muthologia and the limits of opinion: presented myths in Plato’s Repúblic. BACAP, v. 4, 
1988, p. 230-3 apud MORGAN,op. cit., p. 202.  
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Primeiramente, é feito de ouro [χρυσοῦν δακτύλιον], material muito cobiçado pelos polloí133 

e que provavelmente influenciou a sua escolha entre as demais maravilhas escondidas, e 

depois pela sua dýnamis de tornar aquele que o usa invisível [ἀφανής/ἄδηλος] ou visível 

[φανερός/δῆλος]. Para os gregos, Hades é um nome duplo que indica tanto o senhor do 

invisível, que reina abaixo da terra, como esse lugar subterrâneo, desconhecido e escondido 

para aqueles que estão sobre a terra. Se entendermos isto, podemos perceber que aquele que 

se utilizar do anel para se tornar invisível terá o mesmo poder de Hades, tornando-se oculto 

para os demais134; apesar de que, ao se estar no próprio Hades, todas as almas se tornam 

visíveis. Dessa forma, Gyges, tornando-se senhor deste poder, será capaz de oscilar entre os 

dois mundos: o visível e o invisível. No início o visível é pastor, homem simples, que cuida 

de seu rebanho e vive dentro do nómos estabelecido; depois, no invisível, retorna à terra, para 

sua verdadeira phýsis e traz a tona seus desejos mais profundos fazendo destes seus atos, 

mesmo que estes sejam considerados injustos pelo regime estabelecido, pois o anel possui 

essa dýnamis dupla e permite àquele que o usa usufruir das consequências agradáveis da 

injustiça sem perder as consequências agradáveis da justiça, unindo num só os bens de ambas, 

e, assim, fazendo seu possuidor feliz, pois segundo os polloí, aquele que detém todos os bens 

que seu desejo alcança, e não sofre nenhum tipo de punição por isso, é o mais feliz dos 

homens. 

 

A história do anel de Gyges vem mostrar-nos exatamente esse aspecto duplo 
da dýnamis: o de ser visível e invisível. O anel cuja posse termina por 
conduzir Gyges ao governo (tén arkhén), refuta, por sua vez, a opinião do 
filósofo de que a dikaiosýne é a condição para a felicidade, pois se Gyges (ou 
qualquer outro que possua a exousía) não se valesse de seu anel para obter 
vantagens “pareceria, aos que disso soubessem, desgraçado e insensato”.135 

 

                                                 
133 Cf. 329e. 
134 Lembremos que na Rep. X, 612b3-4, o anel de Gyges [Γύγου δακτύλιον] aparece associado ao elmo de Hades 
[Ἄϊδος κυνῆν] como objetos capazes da invisibilidade. 
135 AUGUSTO, op. cit., p. 33. Os grifos são da autora. 
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Isso significa dizer que o anel dá ao seu possuidor qualquer tipo de bem que ele 

desejar sem ser punido por isso, indicando também o que os polloí consideram por felicidade. 

O anel de Gyges demonstra que as pessoas praticam a justiça como algo necessário, mas não 

como algo bom por si mesmo, pois no íntimo de cada homem existe o desejo de se cometer 

injustiça como bem agradável. Irwin irá dizer que o fato do anel de Gyges ser uma situação 

contrafactual não exclui a sua importância, já que é sempre possível pensar numa situação 

onde se pode agir injustamente sem perder os benefícios de nossas ações justas136. Gláucon 

através da exposição do anel parece-nos argumentar convincentemente que se nós 

valorizarmos a justiça somente pelo que vem à parte dela mesma, nós iremos escolher a 

injustiça em circunstâncias similares ao anel de Gyges. Isso irá consagrar o desafio por ele 

imposto a Sócrates através do mito também, pois se Sócrates deve demonstrar a justiça por si 

mesma sem elogiá-la por suas recompensas, não poderá utilizar os mitos de julgamento divino 

da alma no Hades até que se prove o que lhe foi imposto e, assim, as recompensas da justiça 

possam para esta retornar, como acontecerá no final da República com o mito de Er. O que se 

conta de Gyges vem, portanto, reforçar a impossibilidade de se ser punido se for concedido ao 

homem uma capacidade ímpar para cometer injustiça. E, por isso, o anel é o símbolo da 

dýnamis necessária para acabar com a adynamía que impede o homem de agir conforme seu 

desejo. O que também podemos concluir com a fala de Adimanto, quando ele diz: 

 

Ἀλλὰ δὴ θεοὺς οὔτε λανθάνειν οὔτε βιάσασθαι δυνατόν. Οὐκοῦν, εἰ μὲν μή 
εἰσιν ἢ μηδὲν αὐτοῖς τῶν ἀνθρωπίνων μέλει, τί καὶ ἡμῖν μελητέον τοῦ 
λανθάνειν; εἰ δὲ εἰσί τε καὶ ἐπιμελοῦνται, οὐκ ἄλλοθέν τοι αὐτοὺς ἴσμεν ἢ 
ἀκηκόαμεν ἢ ἔκ τε τῶν νόμων καὶ τῶν γενεαλογησάντων ποιητῶν; οἱ δὲ 
αὐτοὶ οὗτοι λέγουσιν ὡς εἰσὶν οἷοι θυσίαις τε καὶ εὐχωλαῖς ἀγανῇσιν καὶ 
ἀναθήμασιν παράγεσθαι ἀναπειθόμενοι, οἷς δὲ ἀμφότερα ἢ οὐδέτερα 
πειστέον. εἰ δ’ οὖν πειστέον, ἀδικητέον καὶ θυτέον ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων. 
Mas aos deuses não é possível passar despercebido nem fazer violência. 
Ora, se eles não existem, ou não se preocupam com as coisas dos homens, 
para que havemos de importar-nos com o passar despercebido? Se, porém, 
existem, e se preocupam, nós não sabemos nem ouvimos falar deles a mais 

                                                 
136 IRWIN, op. cit., p. 172. 
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ninguém, senão através das leis e dos poetas que trataram da sua 
genealogia, e são esses mesmos que dizem que eles são de molde a 
deixarem-se fletir por meio de sacrifícios, preces brandas e oferendas. Ou se 
acredita em ambas as coisas, ou em nenhuma. Se, portanto, se deve 
acreditar neles, deve-se ser injusto e fazer-lhes sacrifícios com o produto 
das nossas injustiças.137 

 

Adimanto acaba por unir as duas vozes que costumam falar sobre os deuses. A 

primeira diz respeito à total descrença nos deuses e, mais propriamente no Hades, não 

havendo, assim, pena para expiar pelas injustiças que aqui se comete; e a segunda diz respeito 

ao que se diz dos deuses, como sendo suscetíveis aos sacrifícios para livrar os homens das 

suas penas, conforme Céfalo, por exemplo, acredita. Mesmo partindo de princípios diferentes, 

uma pela descrença outra pela crença, ambas permitem que o injusto não tenha que pagar por 

suas penas à justiça e, dessa forma, possa agir de maneira injusta à sua própria vontade. Essas 

vozes acabam por repercutir através dos polloí fazendo com que estes tenham uma visão 

dúbia sobre os deuses, sem saberem ao certo como devem agir com relação a eles. 

Ao criarmos um paralelo com Heródoto, veremos que sua história é um típico caso de 

usurpação do poder. No entanto, seu Gyges, ao contrário do de Platão, é retratado como sendo 

inocente138 em seus atos, pois tanto a visão da rainha nua como o assassinato do rei lhe foram 

impostos. O que a princípio é uma diferença entre as narrativas, pode, se for melhor analisado, 

ser tomado como um caso onde a aparência se sobressai à essência. Gyges em Heródoto pode 

parecer ser inocente, mas não o é de fato. Com o uso da retórica, persuade os demais de que é 

inocente na história e se utiliza da violência para tomar o trono e se instalar no poder. Se 

entendermos que a tirania é um tipo de governo no qual se usurpa o poder e se governa para 

alimentar seus próprios desejos, podemos entender que o mito de Gyges contado por Gáucon 

é um mito sobre a tirania. Seguindo essa interpretação podemos claramente associar as 

narrativas como também manter a consistência da hipótese de que Platão teria se baseado em 

                                                 
137 Rep., 365d7-366a1 
138 Cf. DANZIG, Rhetoric and the Ring: Herodotus and Plato on the Story of Gyges as a Politically Expedient 
Tale. G&R, v. 55, n. 2, 2008, p. 172-4. 
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Heródoto. No entanto, como tentamos demonstrar no decorrer do trabalho, a relação com 

Heródoto não é suficiente e faz-se necessário uma busca na poesia lírica grega arcaica, que 

muito falou sobre Gyges. 

A narrativa de Gyges é um caso típico de mito que é lembrado pela memória coletiva 

dos polloí. Pelo estudo da tradição lírica, podemos perceber que Gyges é sempre contado e 

recontado por suas riquezas, poder e guerras. Associando estes fatores ao anel, Platão 

construiu um mito dos polloí, sendo este respaldado na tradição popular, sobre o que se 

contava de Gyges, acrescida de elementos platônicos que iriam construir o caráter filosófico 

deste mito. Se tomarmos o mito como Platão o coloca no Livro II como sendo formador e 

educador desde a paideía infantil, podemos tomar Gyges como um mito de base e que se 

sustenta em sua concepção pela educação dos poetas, que oferecem este tipo de pensamento 

aos polloí. A reprodução dos polloí do mito contado por Gláucon faz-nos entender que existe 

muito mais do que o fato de narrar um acontecimento fantástico, mas sim uma crença numa 

determinada concepção de justiça e numa certa conduta da natureza humana, que vem sendo 

ensinada desde a juventude. 

A nossa hipótese para explicar o mito do Anel de Gyges baseia-se na ligação dos 

polloí apresentados por Gláucon com a tradição lírica que falou de Gyges. Para isso, 

queremos apresentar alguns elementos que aproximam esses discursos. Sendo Arquíloco o 

primeiro a falar de Gyges, é ele também aquele que mais relações tem com a narrativa 

proferida por Gláucon sobre o lógos dos polloí: 

i) Arquíloco fala em πολυχρύσου, Gláucon em χρυσοῦν δακτύλιον. 

ii) Arquíloco fala em ζῆλος, Gláucon em πλεονεξία. 

iii) Arquíloco fala em ἐρέω, Gláucon em ἐπιθυμία. 

iv) Arquíloco fala em μεγάλης τυραννίδος, Gláucon em μείζω ἢ κατ’ ἄνθρωπον e 

ἀρχήν. 
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v) Arquíloco fala em θεῶν ἔργα, Gláucon em ἰσόθεον ὄντα. 

vi) Arquíloco fala em μηλοτρόφου, Gláucon em ποιμένα. 

É esta tradição, a nosso ver, que permitiu o desenvolvimento das histórias sobre Gyges 

e sua repercussão. Sendo popular por princípio, uma vez na posse de Platão se tornou parte 

importante para a articulação de seu argumento filosófico sobre a tirania, que para nós parece 

ser o ponto central do mito de Gyges, da qual pretendemos tratar no nosso próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A TIRANIA POSSÍVEL 

 

Podemos perceber que a construção da figura de Gyges associada à tirania e a riqueza 

exacerbada começa a ser formada desde a época de Arquíloco e é posteriormente fortalecida 

por outros líricos. Gláucon ao fazer a defesa da injustiça está demonstrando no decorrer de 

seu discurso que é a vida do tirano que os polloí têm em mente quando fazem seu elogio da 

injustiça. Sendo assim, Gláucon concluirá em seu terceiro argumento1 o que foi dito sobre a 

vida justa e injusta, assim como os efeitos da dýnamis do justo e do injusto na alma do 

homem. Para isto, Gláucon irá considerar cada um separadamente, o mais justo [δικαιότατον] 

do mais injusto [ἀδικώτατον], tomando-os como completos em suas maneiras de viver2. Tal 

estratagema servirá para reforçar o seu desafio a Sócrates de provar a dýnamis da justiça na 

alma, já que, se a natureza humana é voltada para a pleonexía, um homem não poderia ser 

justo por vontade própria. Com o intuito de examinar melhor o que se diz, Gláucon 

distinguirá os gêneros de vida pela separação de cada um das suas respectivas dóxai. 

Começando pelo injusto, Gláucon pretende demonstrar como é possível para um 

homem se tornar um tirano sem o uso de um artefato mágico. Ou seja, ele quer demonstrar 

como sair da impossibilidade da magia do anel para a sua possibilidade. Para isso, irá se 

utilizar de uma arte capaz de permitir a construção dessa invisibilidade necessária para se agir 

injustamente. Dessa forma, um homem só poderia agir pela injustiça se pudesse ocultar aos 

demais seus atos injustos; e para que isto seja possível, é preciso que o injusto faça [ποιείτω] 

como os artífices qualificados [δεινοὶ δεμιουργοί]: reparando no que é impossível [ἀδύνατα] e 

no que é possível [δύνατα] fazer com sua arte [τέχνη]3. Todo hábil artífice (deinòs 

demiourgós) tem uma arte (tékhne) que produz (poieîn), com a capacidade (dýnamis) que lhe 

foi concedida, uma utilidade (ophelía). Devemos aqui analisar estes elementos fornecidos 

                                                 
1 Rep., 360d8-362c6. 
2 Rep., 360e. 
3 Rep., 360e6-361a1. 
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pelo argumento. O demiourgós é o agente de uma tékhné, ou seja, ele é aquele que sabe como 

fazer (poieîn) uma arte. Cada arte se diferencia pela sua dýnamis4, é ela que vai dar o caráter 

específico para que cada uma possa produzir a sua utilidade. A utilidade é algo que sempre 

vem junto da arte como um produto necessário, pois a essência de uma arte está na utilidade 

que ela produz5. Mas para saber exatamente o que deve fazer, lidando bem com a sua arte, o 

artífice deve ser hábil para compreender qual o limite de sua capacidade. De acordo com 

Hipócrates: 

 

εἰ γάρ τις ἢ τέχνην ἐς ἂ μὴ τέχνη, ἢ φύσιν ἐς ἂ μὴ φύσις πέφυκεν, ἀξιώσειε 
δύνασθαι, ἀγνοεῖ ἄγνοιαν ἁρμόζουσαν μανίῃ μᾶλλον ἢ ἀμαθίῃ ὧν γὰρ ἔστιν 
ἡμῖν τοῖσί τε τῶν φυσίων τοῖσι τε τῶν τεχνέων ὀργάνοις ἐπικρατεῖν, τοῦτων 
ἔστιν ἡμῖν δημιουργοῖς εἶναι, ἄλλων δὲ οὐκ ἔστιν. 
Se um homem demanda de uma arte uma capacidade sobre o que não 
pertence à arte, ou da natureza uma capacidade sobre o que não pertence à 
natureza, sua ignorância é mais aliada à loucura que falta de conhecimento. 
Nos casos onde nós podemos ter o domínio sobre o meio proporcionado 
pela constituição natural ou pela arte, aí nós podemos ser artífices, mas 
nada mais que isso.6 

 

O bom artífice é aquele que tem pleno domínio sobre a sua arte e produz com acuidade 

a sua utilidade, pois sabe lidar com a sua dýnamis, não tentando em momento algum 

ultrapassar o limite que lhe foi dado pelo saber que adquiriu. Será essa regra, que permite aos 

deinoì demiourgoí agirem no limite da sua dýnamis, a mesma que o injusto irá se basear para 

determinar o que é possível a ele fazer e o que deve saber se quiser ser completamente injusto 

[τελέως ἀδίκῳ] e, para isso, deve necessariamente7: 

(1) ter seus atos injustos ocultos [λανθανέτω]; e 

(2) parecer justo sem o ser [δοκεῖν δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα]. 

                                                 
4 Cf. Rep., 346a. 
5 BALANSARD, A. Technè dans les Dialogues de Platon. L’Empreinte de la Sophistique. Sankt Augustin: 
Academia Verlag, 2001, p. 60; “A tékhne [...] não se define, nem é identificada por seu érgon, mas por seu 
objeto. O érgon não diz a essência da tékhne, mas o benefício (utilidade) que é retirado”. 
6 HIPÓCRATES. Sobre a Arte, VIII, 10-16. Utilizamos a edição estabelecida por JONES, W. H. S. Hippocrates. 
With an English translation by W. H. S. Jones. The Loeb Classical Library, v. 2, “The Art”. Cambridge, 
Massachusetts, London: Havard University Press, 1981. A tradução é baseada na de Jones. 
7 Rep., 361a2-5. 
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Essas são capacidades necessárias para se ser completamente injusto, sendo que estas 

nada mais são do que uma única dýnamis, sendo esta a mesma do anel de Gyges. Dessa 

forma, o anel simboliza tais capacidades necessárias que permitem àquele que assim agir não 

seja punido por seus atos injustos. Mas tais capacidades são conseguidas por um 

conhecimento, um saber que permita ao injusto produzir essa dýnamis, e para que esta seja 

produzida o injusto deve desenvolver as seguintes habilidades8: 

(1) persuasão [πείθειν] para reparar algum erro; e 

(2) violência [βίαζω] caso alguma de suas injustiças seja denunciada. 

Seguindo o caminho de Laird9, Gabriel Danzig irá investigar em seu trabalho10 quais 

seriam os motivos de Platão para incluir certos elementos em sua história que não aparecem 

em Heródoto; e o que há na história de Heródoto que possa ser útil para Platão, tentando com 

isso provar que a história de Gyges é uma “fábula politicamente vantajosa”. Para ele a história 

de Gyges é mais do que uma hipótese irreal, mas um desafio sofístico onde a invisibilidade 

representaria o poder da retórica. A tese de Danzig de que o anel é a representação do poder 

retórico11 se baseia na afirmação de Gláucon de que “o supra-sumo da injustiça é parecer 

justo sem o ser”12 e que para o homem que deseje tornar isso possível deve “ser 

suficientemente hábil a falar, para persuadir”13. No entanto, este é apenas um dos fatores 

necessários enumerados por Gláucon. O anel, como podemos ver no decorrer deste trabalho, 

representa mais do que o mero uso do poder retórico, apesar de que necessita desta 

capacidade retórica se quiser atingir o seu fim pela injustiça. A retórica, arte persuasiva de 

bem falar, poderia permitir que o engano, provocado pela sua arte, criasse uma aparência do 

                                                 
8 Rep., 361b2-4. 
9 LAIRD, op. cit., p. 12-29. 
10 DANZIG, G. Rhetoric and the Ring: Herodotus and Plato on the Story of Gyges as a Politically Expedient 
Tale. G&R, v. 55, n. 2, 2008, p. 169-192. 
11 DANZIG, op. cit., p. 187 et seq. 
12 Rep., 361a. 
13 Rep., 361b. 
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que não se é, dando àqueles que não são justos a aparência de justiça, pois, como bem nos 

lembra Adimanto, 

 

á ios, subjuga a verdade e é senhora 
da felicidade, sendo para esse lado que devemos nos voltar por completo. 
Tenho de traçar em círculo à minha volta, como uma fachada e frontaria, 

astuciosa do muito sapiente Arquíloco.14 

cia, mas pela verdade15. 

Aquele

a felicidade, então devemos 

escolher como modo de vida aquele que melhor permite vivermos pela aparência. Mas viver 

dessa forma e passar de

 

                                                

τὸ δοκεῖν , ὡς δηλοῦσί μοι οἱ σοφοί, καὶ τὰν ἀλαθείαν βιᾶται καὶ κύριον 
εὐδαιμονίας, ἐπὶ τοῦτο δὴ τρεπτέον ὅλως· πρόθυρα μὲν καὶ σχῆμα κύκλῳ 
περὶ ἐμαυτὸν σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον, τὴν δὲ τοῦ σοφωτάτου 
Ἀρχιλόχου ἀλώπεκα ἑλκτέον ἐξόπισθεν κερδαλέαν καὶ ποικίλην. 
a aparência, como me demonstram os s b

uma sombra da virtude, e arrastar atrás de mim a raposa matreira e 

 

Adimanto, nessa passagem, coloca ao argumento um pedaço do que os ditos sábios [οἱ 

σοφοί] pensam com relação à verdade. Os sábios aqui em questão seriam os poetas que 

defendem a justiça por sua aparência e as recompensas advindas desta, mas não por si mesma 

e, como exemplo de sábio ele citará Arquíloco, símbolo da astúcia enganadora. Os poetas são 

aqueles que diretamente influenciam os polloí, com sua poesia, dando estes a educação e a 

foração desde a infância. Segundo dizem, a verdade está subjugada pela aparência e, portanto, 

é a aparência que devemos seguir por inteiro se quisermos ser felizes, pois, da mesma maneira 

que nos coloca o sofista Antifonte, não se é prejudicado pela aparên

 que é astuto e sabe melhor manipular a dóxa é aquele que pode tirar vantagens sobre 

os outros, ocultando a verdade que se encontra por debaixo da dóxa. 

A felicidade é o que está o tempo todo em questão quando tratamos de qual o melhor 

gênero de vida a ser escolhido. Se a aparência permite que tracemos a nossa volta uma sombra 

da virtude [σκιαγραφίαν ἀρετῆς] e, com isso, alcancemos 

spercebido não é tarefa fácil e, por isso, 

 
14 Rep., 365c1-6. As mudanças na tradução são nossas. 
15 ANTIFONTE. Περὶ Ἀληθείας, versos 54-56. 
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εἰσίν τε πειθοῦς διδάσκαλοι χρημάτων σοφίαν δημηγορικήν τε καὶ δικανικὴν 
διδόντες, ἐξ ὦν τὰ μὲν πείσομεν, τὰ δὲ βιασόμεθα, ὡς πλεονεκτοῦντες δίκην 
μὴ διδόναι. 
temos mestres de persuasão, para nos darem a ciência das arengas e do 
foro, com cujos recursos havemos, ora de persuadir, ora de exercer a 
violência, de tal maneira que satisfaremos as nossas ambições, sem termos 

 

O justo quererá ser justo, mas para isto despir-se-á [γυμνωτέος] da aparência [δοκεῖν] 

e dádivas que se quer sê-lo . Nada sobra ao justo senão a justiça e sem cometer injustiça 

por não se abrandar a vergar-se ao peso da má fama e suas conseqüências [μηδὲν γὰρ ἀδικῶν 

δόξαν ἐχέτω τὴν μεγίστην ἀδικίας, ἵνα ᾖ βεβασανισμένος εἰς δικαιοσύνην τῷ μὴ τέγγεσθαι 

dóxa da injustiça o justo 

receberá todas as penas referentes a esta dóxa, e por isso, 

 

será chicoteado, torturado, feito prisioneiro, queimar-lhe-ão os olhos e, por 
último, depois de ter sofrido toda a espécie males, será empalado e 

 

e pode dele ser separada. Neste tipo de relação, ser não é o mesmo que parecer e, dessa 

o justo do injusto retirando-lhes todas as recompensas, a aparência e qualquer tipo de coisa 

                                                

de pagar à justiça.16 

de justiça, pois do contrário, não fica evidente [ἄδηλον] se é pela justiça ou por suas honrarias 

17

alguma, tenha ele a aparência de máxima injustiça, a fim de pôr à prova em relação à justiça, 

ὑπὸ κακοδοξίας καὶ τῶν ἀπ’ αὐτης γιγνομένων]18. Ao adquirir a 

μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμώ, 
τελευτῶν πἀμτα κακὰ παθὼν ἀνασχινδυλευθήσεται, καὶ γνώσεται ὅτι οὐκ 
εἶναι δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν. 

compreenderá que se deve querer, não ser justo, mas parecê-lo.19 

Já o completamente injusto tem a dóxa da justiça e com essa se beneficia. Se ser 

completamente injusto traz consigo a aparência de justiça, então, esta não é essencial ao justo 

maneira, tudo que parece pode ser algo retirável e manipulável. Se Gláucon está distinguindo 

que possa vir à parte deles próprios, deixando apenas a essência para julgar o melhor tipo de 

 
16 Rep., 365d3-6. 
17 Rep., 361c. 
18 Rep., 361c5-8. 
19 Rep., 361e4-362a2. 
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vida, então temos a aparência de justiça como sendo algo à parte de ser justo e, portanto, 

retirável deste, mas para o injusto tal aparência de justiça deve fazer parte da sua descrição se 

este quiser ser verdadeiramente injusto. É nesse ponto que entra o trabalho da demiourgía que 

permite ao injusto, como um hábil demiourgós, usar da sua arte para produzir a sua 

invisib

cionadas com esta. Logo, para os polloí, ser essencialmente 

injusto é ter a aparência de justo e, com isto adquirir todas as vantagens de se parecer justo 

sem pr

m quem quiser [συμβάλλειν κοινωνεῖν οἷς ἂν ἐθέλῃ] 

ῖν τῶν ἐχθρῶν] 

                                                

ilidade: deixa de parecer injusto, ocultando a sua própria dóxa, para aderir a dóxa da 

justiça e, assim, parecer justo para se beneficiar com as recompensas e honras deste. 

Outro ponto a se notar é que, mesmo depois de se retirar tudo que vem à parte tanto da 

justiça quanto da injustiça, é ainda possível perguntar qual a vida mais feliz, sendo esta 

pergunta o motivo de toda a separação feita entre justo e injusto. Dessa forma, se a felicidade 

estiver relacionada com a aparência e com as recompensas da justiça, então ela também estará 

ligada à injustiça por si mesma, já que esta possui, em sua forma completa, a aparência de 

justiça e todas as recompensas rela

ecisar sê-lo, sendo estas20: 

1) governar [ἄρχειν] 

2) estabelecer contrato co

3) levar vantagem dos inimigo [πλεονεκτε

4) enriquecer [πλουτεῖν] 

5) ser amigo dos deuses [θεοφιλέστερον] 

De acordo com os polloí, o que parece estar sendo posto em xeque aqui não é o justo 

por si mesmo apenas, mas a possibilidade desse homem justo existir, pois se a natureza 

humana é voltada para a pleonexía e tem como um bem o ato de cometer injustiças para sua 

satisfação pessoal, então o justo por si mesmo não poderia existir e, se existisse, não poderia 

ser feliz, já que a justiça por si mesma é penosa e não desejada como um bem por si mesma. 

 
20 Rep., 362b2-c6. 
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Dessa forma, ainda segundo o parecer deles, a injustiça no seu mais completo estado é o tipo 

de vida mais feliz e, assim, não pode estar a felicidade relacionada à justiça por si mesma, 

mas somente às suas recompensas, pois são estas que trazem os benefícios da vida justa. No 

entanto, queremos chamar a atenção para o tipo de pensamento que aqui está sendo 

construído. Tanto a justiça como a injustiça são colocadas pelos polloí como fazendo parte de 

um bem de terceiro tipo e, se por acaso, eles pensarem que a injustiça faz parte dos bens de 

segundo tipo, será por uma confusão de raciocínio, pois o tipo de pensamento desenvolvido 

por eles acaba com qualquer possibilidade de se chegar à felicidade por um bem de segundo 

tipo. Queremos atentar que esta conclusão está sendo retirada do próprio encadeamento 

argumentativo apresentado por eles, e não por uma contraposição de argumentos como 

Sócrates irá depois fazer. Segundo pensam, aquele que for completamente injusto será feliz e 

poderá unir os benefícios da injustiça com os benefícios da justiça. Mas, se assim for, o 

melhor dos bens, que segundo eles é a injustiça, não seria um bem de segundo tipo, pois como 

nos lembra Adimanto, “não é fácil passar sempre despercebido quem é mau” [ἀλλὰ δὴ γάρ, 

φησί τις, οὐ ῥᾴδιον ἀεὶ λανθάνειν κακὸν ὄντα]21, e para se beneficiar da dóxa da justiça e não 

receber punição por seus atos injustos, o injusto deve fazer o árduo trabalho de um hábil 

artífice e, assim, conseguir enganar e persuadir de que se é justo, já que, “não há nada de 

grandioso que não tenha dificuldades” [οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν εὐπετὲς, φήσομεν, τῶν 

μεγάλων]22. Isso levaria a dizer que a dýnamis da injustiça quando existe na alma produz uma 

pena, m

a diferenciação entre desejos necessários e aqueles que não são necessários [ἀναγκαίους 

                           

as tem uma utilidade que permite a esta alma ser feliz pelos bens que adquire, 

segundo os polloí. Isso confirma a colocação da injustiça junto aos bens de terceiro tipo. 

Para entendermos que tipo de homem é este que temos como resultado da injustiça na 

alma, vamos a partir de agora examiná-lo minuciosamente. No Livro VIII, Sócrates irá iniciar 

                      

 

21 Rep., 365c7. 
22 Rep., 365c8.
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ἐπιθυμίας καὶ τὰς μὴ]23. Segundo ele, são necessários aqueles que não somos capazes de 

repelir e são úteis satisfazer [ὅσαι ἀποτελούμεναι ὠφελοῦσιν ἡμᾶς]24; não necessários são 

aqueles que podemos nos libertar25. Uma relação entre necessidade e utilidade é estabelecida 

nessa passagem, fazendo com que todos os desejos necessários sejam úteis, mas o mesmo não 

pode ser dito dos desejos não necessários. Serão justamente estes que irão preocupar Sócrates 

com relação ao tirano, pois a tirania vem do excesso, excesso este que vem do ambiente 

democrático e que acaba por aprisionar a si mesmos. 

 

A liberdade em excesso, portanto, não conduz a mais nada que não seja a 
escravatura em excesso, quer para o indivíduo, quer para a pólis.26 

ólis. No Livro IX, Sócrates irá iniciar uma 

análise do tirano a partir do desejo. Segundo ele, 

 

νων ἐπιθυμιῶν μετὰ λόγου ἐνίων μὲν ἀνθρώπων ἢ 

s, ou se dá a libertação total deles ou os que restam são 
poucos e débeis; ao passo que em outros se tornam mais fortes e mais 
numerosos.27 

                                                

Ἡ γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν 
μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πόλει. 

 

O excesso [ἄγαν], aqui colocado, pode estar indicando uma desmedida por oposição à 

célebre frase do oráculo de Delfos μηδὲν ἄγαν. Seu sentido pode se aproximar ao da 

pleonexía colocada no Livro II, para indicar o ponto de mudança [μεταβάλλειν] entre 

democracia e tirania dentro do indivíduo e da p

[...] τῶν μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν δοκοῦσί τινές μοι εῖναι 
παράνομοι, αἳ κινδυνεύουσι μὲν ἐγγίγνεσθαι παντί, κολαζόμεναι δὲ ὑπὸ τε 
τῶν νόμων καὶ τῶν βελτιό
παντάπασιν ἀπαλλάττεσθαι ἢ ὀλίγαι λείπεσθαι καὶ ἀσθενεῖς, τῶν δὲ 
ἰσχυρότεραι καὶ πλείους. 
[...] entre prazeres e desejos não necessários, há alguns que parecem 
ilegítimos, que provavelmente são inatos em toda a gente, mas, se forem 
castigados pelas leis e pelos desejos melhores, com o auxílio da razão, em 
alguns homen

 

 
23 Rep., 558d. 
24 Rep., 558e. 
25 Rep., 559a. 
26 Rep., 564a. A mudança na tradução é nossa. 
27 Rep., 571b3-c1. 
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Assim como, 

 

existe em cada um de nós uma espécie de desejos terrível, selvagem e sem 
lei, mesmo nos poucos de entre nós que parecem ser comedidos.28 

sta deturpação, se chamará Éros de tirano 

[τύραννος Ἔρως]30. E assim, continuará Sócrates, 

 

o homem se torna rigorosamente um tirano, quando por natureza, ou por 
hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e melancólico.31 

                                                

ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπιθυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ ἔνεστιν, καὶ 
πάνυ δοκοῦσιν ἡμῶν ἐνίοις μετρίοις εῖναι. 

 

Serão esses desejos desnecessários associados à desmedida [ὕβρις]29 que irá permitir 

que a parte mais baixa da alma a governe e, por e

τυραννικὸς δὲ ἀνὴρ ἀκριβῶς γίγνεται, ὅταν ἢ φύσει ἢ ἐπιτηδεύμασιν ἢ 
ἀμφοτέροις μεθυστικός τε καὶ ἐρωτικὸς καὶ μελαγχολικὸς γένηται. 

 

Ao que tudo indica, poder e riqueza em excesso são objetos de desejo do tirano, desejo 

este sem fim. Para os polloí, o bem estaria em se cometer injustiça e um homem que estivesse 

livre das convenções e leis por algum motivo seria conduzido por sua epithymía a escolher o 

caminho que naturalmente é próprio do homem: a pleonexía. Essa vontade de ter sem fim, já 

aparecia em Arquíloco com a palavra zêlos associada à cobiça e inveja, assim como também 

temos a palavra polykhrýsou para falar do muito ouro ou, de maneira geral, das riquezas de 

Gyges, que podem na narrativa de Gláucon serem resumida no anel de ouro (khrysoûn 

daktýlion). A palavra eréo em Arquíloco pode entrar em conexão com a epithymía em 

Gláucon, sendo que aquela, em Arquíloco, está diretamente relacionada com a megáles 

tyrannídos. A relação da tirania com os desejos eróticos pode ser vista também em Platão no 

Livro IX, conforme foi observado acima. A tirania parece estar relacionada com este tipo de 

grandeza de desejos, vontade de poder e riqueza. Esse desejo exacerbado leva à inveja ao 
 

28 Rep., 572b3-5. 
29 Rep., 572c7. 
30 Rep., 573b6-7. 
31 Rep., 573c7-9. 
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poder dos deuses, deuses estes que não podem ainda ser definidos como bons e causadores 

somente de bens, como Platão irá apresentá-los pelo argumento do Livro II32, mas devem ser 

considerados segundo a religião grega e a poesia que os canta: invejosos, capazes de agir em 

benefício próprio e de seus aliados, tomando para si aquilo que desejam e podendo se unir a 

quem os apetecer. Para o homem que pudesse agir desta maneira seria considerado por todos 

os outros com sendo igual a um deus [ἰσόθεος]. A narrativa contada por Gláucon mostra 

Gyges saindo da situação de pastor para se tornar um governante através de um recurso 

mágico: um anel de ouro que o permite ficar invisível e visível a sua vontade. A dýnamis do 

anel faz com que Gyges aja da maneira como quiser, permitindo que ele se liberte do contrato 

que o faz agir de acordo com o nómos, para poder agir de acordo com a sua phýsis. Vive 

apenas para os seus desejos e prazeres. Ora, viver desta forma, segundo o argumento dos 

polloí, é ser um isótheos, relação esta que é estabelecida pela tragédia na passagem 568b da 

República, que, segundo Sócrates, faz um elogio do tirano como sendo um isótheos, isto 

porque o tirano é aquele que vive apenas para os seus desejos e ambições. Esse tipo de 

construção – tirania e deuses – é algo que podemos verificar em Arquíloco, que aproxima os 

termos 

a relação com 

o governante conforme podemos ver no Livro I, quando Trasímaco assim diz: 

 

                                                

theôn érga com a própria tirania, e os mesmos se aproximam de Gyges. 

O pastor é uma referência à Ásia pastora de ovelhas [μηλοτρόφου] e, portanto, ao 

oriente, conforme podemos ver no fr. 227W de Arquíloco. Mas também tem um

Ὅτι οἴει τοὺς ποιμένας ἢ τοὺς βουκόλους τὸ τῶν προβάτων ἢ τὸ τῶν βοῶν 
ἀγαθὸν σκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺς καὶ θεραπεύειν πρὸς ἄλλο τι βλέποντας 
ἢ τὸ τῶν δεσποτῶν ἀγαθὸν καὶ τὸ αὑτῶν, καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν 
ἄρχοντας, οἳ ὡς αληθῶς ἄρχουσιν, ἄλλως πως ἡγῇ διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς 
ἀρχομένους ἢ ὥσπερ ἄν τις πρὸς πρόβατα διατεθείη, καὶ ἄλλο τι σκοπεῖν 
αὐτοὺς διὰ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἢ τοῦτο, ὅθεν αὐτοὶ ὠφελήσονται. καὶ οὕτω 
πόρρω εἶ περί τε τοῦ δικαίου καὶ δικαιοσύνης καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίας, 
ὥστε ἀγνοεῖς ὅτι ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθὸν τῷ ὄντι, 
τοῦ κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος συνφέρον, οἰκεία δὲ τοῦ πειθομένου τε καὶ 

 
32 Rep., 379a et seq. 
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ὑπηρετοῦντος βλάβη, ἡ δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν ὡς ἀληθῶς 
εὐηθικῶν τε καὶ δικαίων, οἱ δ’ ἀρχόμενοι ποιοῦσιν τὸ ἐκείνου συμφέρον 

 ingênuos e 
justos; e os governados fazem o que é conveniente para o mais forte e, 
servindo-o, tornam-no feliz, mas de modo algum a si mesmos.33 

 continuará a falar deste que considera ser o verdadeiro 

governante, da seguinte maneira: 

 

νδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτεῖν· τοῦτον 

νται αὐτὸν τὴν ὅλην 

em vez destes epítetos injuriosos, é qualificado de feliz e bem-aventurado, 
não só pelos seus concidadãos, mas por todos os demais que souberem que 

                                                

κρείττονος ὄντος, καὶ εὐδαίμονα ἐκεῖνον ποιοῦσιν ὑπηρετοῦντες αὐτῷ, 
ἑαυτοὺς δὲ οὐδ’ ὁπωστιοῦν. 
É que tu julgas que os pastores ou os boieiros velam pelo bem das ovelhas 
ou dos bois, e que os engordam e tratam deles com outro fim em vista que 
não seja o bem dos patrões ou o próprio. E mesmo os que governam as 
póleis, aqueles que governam de verdade, mas supões que as suas 
disposições para com os governados são diferentes das que se têm pelos 
carneiros, e que velam por outra coisa, dia e noite, que não seja tirarem 
proveito deles? E és tão profundamente versado em questões de justo e 
justiça, de injusto e injustiça, que desconheces serem a justiça e o justo um 
bem alheio, que na realidade consiste na conveniência do mais forte e do 
governante, e que é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo; enquanto 
a injustiça é o contrário, e é quem manda nos verdadeiramente

 

Mais a frente, Trasímaco

λέγω γὰρ ὅνπερ νυ
οὖν σκόπει, εἴπερ βούλει κρίνειν πόσῳ μᾶλλον συμφέρει ἰδίᾳ αὐτῷ ἄδικον 
εἶναι ἢ τὸ δίκαιον. 
Πάντων δὲ ῥᾷστα μαθήσῃ, ἐὰν ἐπὶ τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν ἔλθῃς, ἣ τὸν μὲν 
ἀδικήσαντα εὐδαιμονέστατον ποιεῖ, τοὺς δὲ ἀδικηθέντας καὶ ἀδικῆσαι οὐκ 
ἂν ἐθέλοντας ἀθλιωτάτους. ἔστιν δὲ τοῦτο τυραννίς, ἢ οὐ κατὰ σμικρὸν 
τἀλλότρια καὶ λάθρᾳ καὶ βίᾳ ἀφαιρεῖται, καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ ἴδια καὶ 
δημόσια, ἀλλὰ συλλήβδην. ὧν ἐφ’ ἑκάστῳ μέρει ὅταν τις ἀδικήσας μὴ λάθῃ, 
ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα· [...] ἐπειδὰν δέ τις πρὸς τοῖς τῶν 
πολιτῶν χρήμασιν καὶ αὐτοὺς ἀνδραποδισάμενος δουλώσηται, ἀντὶ τούτων 
τῶν αἰσχρῶν ὀνομάτων εὐδαίμονες καὶ μακάριοι κέκληνται, οὐ μόνον ὑπὸ 
τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὅσοι ἂν πύθω
ἀδικίαν ἠδικηκότα· οὐ γὰρ τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ καὶ τὸ πάσχειν 
φοβούμενοι ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν. 
Refiro-me àquele que há pouco mencionei, ao que pode ambicionar a 
grande supremacia. Repara, pois, neste homem, se queres julgar quanto 
mais convém para um particular ser injusto do que ser justo. Mas a maneira 
mais fácil de aprenderes é se chegares a mais completa injustiça, aquela que 
dá o máximo de felicidade ao injusto, e a maior das desditas aos que foram 
vítimas de injustiças, e não querem cometer atos desses. Trata-se da tirania, 
que arrebata os bens alheios a ocultas e pela violência, quer sejam sagradas 
ou profanas, particulares ou públicos, e isso não aos poucos, mas de uma só 
vez. Se alguém cometer qualquer destas partes da injustiça não estando 
oculto, é castigado e recebe as maiores injúrias. [...] Mas se este, além de se 
apropriar dos bens dos cidadãos, faz deles escravos e os torna seus servos, 

 
33 Rep., 343b-d. Os grifos e mudança na tradução são nossos. 
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ele cometeu essa injustiça completa. É que aqueles que criticam a injustiça 
não a criticam por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la.34 

 

A retomada do lógos de Trasímaco por Gláucon35 não poderia deixar de passar pela 

tirania. Apesar de esta não ser dita textualmente por Gláucon, ela está implicitamente 

colocada no seu discurso. O verdadeiro governante [ὡς αληθῶς ἄρχουσιν]36 seria aquele em 

que pleonexía o leva a ser um grande dynámenos37, sendo este o verdadeiro homem [ὡς 

ἀληθῶς ἄνδρα]38, capaz de negar o contrato para si e, assim, arrebatar os bens dos governados 

e fazê-los escravos de seu governo. A colocação de Gláucon do contrato para marcar o 

surgimento das leis e da justiça, com o intuito de impedir que se possa cometer injustiça, 

permite que, da mesma maneira que o pastor e a ovelha de Trasímaco, o governante, que 

deveria preservar o contrato para proteger seus governados, na verdade se utilize deste para 

tirar proveito próprio, fazendo com que as leis, determinadas pelo contrato, o beneficiem 

acima dos demais. A diferença consiste em que Gláucon, ao supor uma dóxa que permite ao 

governante agir injustamente, demonstra como o injusto poderia agir pela injustiça ao se 

passar por justo, ao contrário de Trasímaco que não é capaz de dar essa resposta a Sócrates39. 

Ao que parece, o tipo de governo que caberia dentro do quadro pintado pelo lógos dos polloí 

seria a tirania, que seria a mais completa injustiça40 e que é por eles tida como aquela que 

conduz à melhor forma de vida, devido aos bens que proporciona ao indivíduo e, por isso, 

consideram o tirano feliz e bem-aventurado [εὐδαίμονες καὶ μακάριοι]41. O mito do anel de 

Gyges encontrado na passagem estudada da República parece apontar para o grande desafio 

existente dentro do campo ético-político. Irwin nos chama atenção para o problema que 

Gláucon coloca logo no começo do Livro II onde ele diz querer ver demonstrado que de 

                                                 
34 Rep., 344a-c. As mudanças na tradução são nossas. 
35 Rep., 358b8-c1. 
36 Rep., 343b5. 
37 Rep., 344a1. 
38 Rep., 359b3. 
39 Cf. Rep., 351c7-e3. 
40 Rep., 344a4. 
41 Rep., 344b7-c1. 
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qualquer maneira [παντὶ τρόπῳ] é melhor ser justo do que injusto42. Se tomarmos isto como 

parte do desafio de Gláucon imposto a Sócrates, teremos que admitir que até mesmo em 

situações contrafactuais onde a injustiça parece ser extremamente vantajosa, como o exemplo 

de Gyges, a justiça deve ser escolhida por ser superior a injustiça. 

 

Pois este desafio é, no limite, um desafio ao filósofo, convidado a refazer, de 
um certo modo, o percurso de Gyges. Porque a questão da tirania e a questão 
da justiça não se colocam apenas no âmbito das relações entre os homens na 
sua melhor ordenação, mas também no âmbito das relações da alma consigo 
mesma e na harmonia desejável entre suas partes. Política e filosofia se 
entrelaçam, reproduzindo na tensão entre o saber e a cidade, a tensão entre o 
inteligível e o sensível.43 

 

O desafio imposto pelo anel de Gyges parece-nos ainda muito pouco observado pelos 

estudiosos da República e aqueles que dele falam, sequer examinam a tirania implicitamente 

colocada por seu autor à passagem estudada. 

O Etymologicum Gudianum, 537.26 (Sturz), assim define o termo τύραννος: 

 

[...] ἀπὸ Γύγου, ὅς ἐστιν ἀπὸ Τύρρας πόλεως Λυκιακῆς τυραννίσαντος ἐν 
αὐτῇ, πρῶτον· οὕτως εὗρον ἐν ὑπομνήματι Ἀρχίλου. 
[...] de Gyges, que é de Týrras, cidade da Lícia, a qual, primeiro governou 
com tirania. Assim se falava na memória de Arquíloco. 

 

E também no Etymologicum Magnum, 771.54 (Sylburg): 

 

[...] ἀπὸ Γύγου, ὅς ἐστιν ἀπὸ Τύρρας πόλεως Λυδιακῆς44 τυραννήσαντος 
πρῶτον ἐν αὐτῇ. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ τρύω τὸ κατατονῶ, τρύανος· καὶ 
ὑπερβιβασσῷ τοῦ-ρ. τύραννος, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ-ν, τύραννον δὲ οἱ 
ἀρχαῖοι καὶ ἐπὶ βασιλέως ἔστασαν· ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ τὸν τύραννον βασιλέα 
ἔλεγον. 
[...] de Gyges, que é de Týrras, cidade da Lídia, a qual, primeiro governou 
com tirania; outros a partir de τρύω (deteriorar), κατατονῶ (estirar), 
τρύανος; e pela transposição do –ρ e pelo pleonasmo do –ν, temos τύραννος 

                                                 
42 Irwin, op. cit., p. 174-175. A passagem da República é a 357b1. 
43 SCHALCHER, Maria da Graça F. F. O Anel de Giges: Um Quiasma Platônico. Revista Filosófica Brasileira, 
v. 4, n. 3, 1988, p. 108. 
44 Correção de Λυκιακῆς em nota a 771, linha 55. 
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(tirano). Os antigos também chamavam de tirano o rei, assim como rainha 
também era chamada tirano. 

 

Como já pudemos observar, a tradição lírica tem em conta a figura de Gyges como 

sendo um tirano, rico em ouro, senhor de homens que se iguala a um deus em seus atos e 

desejo de poder. Ser completamente injusto é ser tirano e para que isto possa se realizar o 

injusto deve agir no limite de sua dýnamis, sabendo separar o que ele pode do que não pode 

fazer. A dýnamis do anel é o que permite Gyges agir como um tirano, pois o torna capaz de 

ocultar seus atos injustos dos demais. Se um homem pudesse separar adequadamente o que 

pode do que não pode fazer e soubesse o que deve ocultar em suas ações dentro das 

habilidades que competem ao verdadeiro injusto, então tal homem poderia atingir a tirania 

como a forma de governo que compete a tal homem e teria uma vida feliz. O fato de poder 

estar visível e invisível quando quiser faz da tirania o governo do injusto, que comete suas 

injustiças ocultamente, para obter aquilo que seu desejo indica como um bem; e parece justo 

quando visível está, enganando todos os demais que por ele são governados de que seu 

governo é bom e justo. Tal fato faz de Gyges o tirano por excelência, o que em muito 

contribui para o desenvolvimento do mito da tirania formulado por Platão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÃO 

 

O que tentamos apresentar com este trabalho foi o desenvolvimento do discurso de 

Gláucon, na tentativa de reforçar o desafio de Gláucon a Sócrates com o intuito de demonstrar 

a dificuldade de sua refutação. Para isso, nos propomos a seguir o caminho traçado por 

Gláucon dividindo seu discurso em: classificação dos bens, o contrato, apresentação do mito 

de Gyges e distinção dos gêneros de vida.  Por princípio, Gláucon já inicia seu discurso se 

eximindo de qualquer responsabilidade sobre ele, primeiro, porque atribui este aos polloí, e 

depois, porque diz estar fazendo uma retomada do lógos de Trasímaco. Isso nos permitiu 

verificar que os polloí, ao defenderem a injustiça por si mesma pela boca de Gláucon, estão 

também defendendo a tirania como forma de governo, assim como a vida do tirano como 

sendo a melhor de todas. 

No primeiro capítulo analisamos as diversas interpretações sobre a divisão dos bens, 

com o intuito de darmos a nossa própria interpretação desta divisão. Fizemos isso por 

considerarmos de suma importância o que é estabelecido por Gláucon sobre os bens para o 

desenvolvimento dos argumentos. Pela classificação dos bens pudemos observar que o que 

Gláucon queria ver defendido é a dýnamis da justiça e da injustiça quando estas existem na 

alma e se estas produzem um prazer ou uma pena, assim como, uma utilidade ou prejuízo à 

mesma. Determinado isto, Gláucon irá subdividir seu discurso em três argumentos. 

No segundo capítulo seguimos o primeiro argumento que visa demonstrar a origem da 

justiça através de um contrato que institui leis no intuito de evitar que injustiças sejam 

cometidas e sofridas. No entanto, apesar de ter este fim, o contrato acaba por determinar o 

nascimento do um verdadeiro dynámenos que através de uma dýnamis é capaz de não cumprir 

o que é determinado pelo contrato e ainda se beneficiar dele. Ou seja, ele age injustamente, 

mas continua a receber os benefícios da justiça. 
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Para demonstrar isso, Gláucon contará, em seu segundo argumento, o mito do anel de 

Gyges, que o permite tornar visível que tipo de dýnamis é esta que ele está a falar. Esse foi o 

nosso terceiro capítulo, onde procuramos entender a relação de Gyges para o desenvolvimento 

do argumento. A dýnamis concedida pelo anel é dupla: ora permite ao seu possuidor ficar 

visível, ora permite a ele ficar invisível, com um mero girar do anel. Qualquer um que tivesse 

esse poder, de acordo com o mito, poderia fazer o que quisesse, conseguindo poder, riqueza e 

fama como fazem os deuses. Nesse capítulo procuramos identificar as passagens da lírica que 

podem ser entendidas como uma tradição sobre Gyges e sua utilização, por Platão, para a 

composição do mito do anel de Gyges ligado à tirania. No entanto, o elemento mágico não 

explica por si mesmo como se poderia alcançar tal dýnamis da invisibilidade e se tornar um 

tirano sem o anel. 

O nosso quarto capítulo trata de como Gláucon irá introduzir o seu terceiro argumento, 

que fala sobre os gêneros de vida. Faz com que se separe o completamente justo do 

completamente injusto para poder julgá-los distintamente. O completamente injusto, para 

atingir o bem desejado, terá de conseguir a dýnamis da invisibilidade contada no mito do anel. 

Dessa forma, deve ter uma tékhne que o permita produzir uma aparência de justiça, 

utilizando-se da persuasão e da violência para atingir este fim. Demonstramos pelo 

encadeamento dos capítulos que esta maneira de agir é própria do tirano e quando um 

indivíduo desses consegue atingir o poder, instaura como governo a tirania. A tirania parece 

estar implicitamente colocada no mito dos polloí que conta a chegada de Gyges ao poder 

através da persuasão e da violência, como aparece também na tradição poética e histórica, na 

qual se baseiam os polloí. 

Defendida a tirania como melhor forma de governo pelos polloí, o desafio de Gláucon 

está finalizado, e cabe a Sócrates agora a refutação deste tipo de educação e governo, assim 

como a comprovação de que não é a injustiça um bem por si mesma pela demonstração de 
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suas consequências nocivas tanto para alma quanto para a pólis e, com isso, deve provar não 

só que a justiça é um bem por si mesma, mas que é um caminho viável a ser seguido, sendo 

útil ao seu possuidor e que traz consigo prazer e felicidade. 
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