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RESUMO 

 

MENEZES, Luiz Maurício Bentim da Rocha. Arte, filosofia e governo: o desafio do filósofo 
governante na República de Platão. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Filosofia) – 
Instituto de Filosofia e Ciência Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2017. 
 

 

O trabalho procura compreender a arte do governo descrita na República de Platão e o 

argumento que, segundo a justiça, atribui ao filósofo o governo da cidade (pólis). Trasímaco 

será o primeiro a atribuir uma téchne ao governo, entendendo que a justiça deve estar 

subordinada ao krátos do governante. Dessa forma, a justiça consiste no cumprimento do 

justo pelos governados em benefício do governante. A concepção de Gláucon da justiça se faz 

por um artifício. O governo se constitui por um contrato que determina o legal e o justo. A 

partir desse contrato, o governante pode controlar a justiça dos governados de modo que ele 

mesmo não precise do contrato participar. A fim de reforçar o discurso de Trasímaco, 

Gláucon irá propor a Sócrates um desafio em que este terá que provar que a justiça é melhor 

do que a injustiça. Ou seja, é tarefa de Sócrates demonstrar que a justiça sempre é superior à 

injustiça em qualquer situação contrafactual, trazendo sempre benefícios àquele que pratica a 

justiça. A dificuldade para se responder o desafio proposto por Gláucon, se encontra em um 

caso na República em que o cumprimento da justiça parece não trazer benefícios ao agente, 

mas uma pena. Esse é o caso do filósofo governante e sua coação (anánke) para governar. 

Para isso, deve-se entender o motivo pelo qual o filósofo é coagido a governar, não sendo, 

portanto, uma questão de escolha, mas de algo cuja recusa lhe é impossível devido à justiça. A 

solução de Sócrates para responder ao desafio da justiça parte das definições de justiça 

política, fazer cada cidadão a sua função, e a justiça psíquica, a harmonia entre as partes da 

alma. Nosso argumento demonstra que a própria justiça presente na alma do filósofo é 

determinante para a realização da justiça na cidade, de modo que o governo do filósofo se 

justifica na necessidade de se concretizar a justiça na Kallípolis e permitir o bom governo. 

Palavras-Chave: Filosofia. Filosofia Antiga. Filosofia Política. República de Platão. Filósofo 

Governante. Arte do Governo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MENEZES, Luiz Maurício Bentim da Rocha. Arte, filosofia e governo: o desafio do filósofo 
governante na República de Platão. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Filosofia) – 
Instituto de Filosofia e Ciência Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2017. 

 

 

The work aims to understand the art of government as described in Plato`s Republic 

and the argument which, according to justice, assigns the philosopher with the governance of 

the city (polis). Thrasymachus will be the first to assign techne to governance understanding 

that justice must be subject to the ruler`s kratos. Thus, justice consists in the fulfilment of 

justice by the governed to the benefit of the ruler. Glaucon`s concept of justice is made of an 

artifice. Government is constituted by a contract which determines what is legal and just. 

After which the ruler may control the justice of the governed, even though he does not need to 

tἳkἷΝ ὂἳὄtΝ iὀΝ thἷΝ ἵὁὀtὄἳἵtΝ himὅἷlfέΝ ἤἷgἳὄἶiὀgΝ thἷΝ ὄἷiὀfὁὄἵἷmἷὀtΝ ὁfΝ ἦhὄἳὅymἳἵhuὅ’Ν ὅὂἷἷἵhΝ

Glaucon will propose to Socrates a challenge in which the latter will have to prove that justice 

is always better than injusticἷέΝἥὁΝthἳtΝitΝiὅΝἥὁἵὄἳtἷὅ’ΝtἳὅkΝtὁΝἶἷmὁὀὅtὄἳtἷΝthἳtΝjuὅtiἵἷΝiὅΝἳlwἳyὅΝ

superior to injustice against all odds, enabling benefits to whomever practises it. The 

ἶiffiἵultyΝtὁΝἳὀὅwἷὄΝἕlἳuἵὁὀ’ὅΝὂὄὁὂὁὅἷἶΝἵhἳllἷὀgἷΝὄἷliἷὅΝὁὀΝἳΝἵἳὅἷΝiὀΝthἷΝRepublic where the 

fulfilment of justice appears not to bring benefits to its agent, but a penalty. This is the case of 

the philosopher ruler and his compulsion (ananke) to rule. Therefore, one must understand the 

reason why the philosopher is compelled to rule, that not being a matter of choice, but 

ὅὁmἷthiὀgΝwhὁὅἷΝὄἷfuὅἳlΝ iὅΝ imὂὁὅὅiἴlἷΝἶuἷΝ tὁΝ juὅtiἵἷΝ itὅἷlfέΝἥὁἵὄἳtἷὅ’ΝὅὁlutiὁὀΝ tὁΝἳὀὅwἷὄΝ thἷΝ

challenge of justice starts from the definitions of political justice, based on each citizen 

performing its own task, and the psychic justice, on the harmony within the parts of the soul. 

ἡuὄΝ ἳὄgumἷὀtΝ ὅhὁwὅΝ thἳtΝ thἷΝ juὅtiἵἷΝ whiἵhΝ iὅΝ ὂὄἷὅἷὀtΝ iὀΝ thἷΝ ὂhilὁὅὁὂhἷὄ’ὅΝ ὅὁulΝ itὅἷlfΝ iὅΝ

ἶἷtἷὄmiὀἳὀtΝ fὁὄΝ thἷΝ ὄἷἳliὐἳtiὁὀΝὁfΝ thἷΝ ἵity’ὅΝ juὅtiἵἷ,Ν ὅὁΝ thἳtΝ thἷΝὂhilὁὅὁὂhἷὄ’ὅΝ gὁvἷὄὀmἷὀtΝ iὅΝ

justified in the necessityΝὁfΝὁὀἷ’ὅΝmἳtἷὄiἳliὐἳtiὁὀΝὁfΝjuὅtiἵἷΝiὀΝthἷΝKἳlliὂὁliὅ,ΝthuὅΝἳllὁwiὀgΝthἷΝ

good government.  

Key-words: ἢhilὁὅὁὂhy,Ν χὀἵiἷὀtΝ ἢhilὁὅὁὂhy,Ν ἢὁlitiἵἳlΝ ἢhilὁὅὁὂhy,Ν ἢlἳtὁ’ὅΝ Republic, 

Philosopher Ruler, Art of Government. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao tomarmos como objeto de nosso estudo a República de Platão1, entendemos que 

essa é uma obra já vastamente estudada desde o seu surgimento no séc. IV a.C. Vegetti nos 

ἶiὐ,ΝἶἷΝmἳὀἷiὄἳΝὂἷὄὅὂiἵἳὐ,ΝὃuἷΝ“ὁΝὂἷὀὅἳὄΝfilὁὅófiἵὁΝἶἷΝἢlἳtãὁΝ– pela mesma forma textual em 

que é representado – não pode ser reduzido a um sistema unívoco de significados”2. Nosso 

propósito, portanto, não é exaurir suas possibilidades interpretativas, mas contribuir, no limite 

de nossas forças, para a contínua investigação da obra em questão. Para tanto, optamos por 

investigar a arte do governo e sua correlação com a justiça e o bem. 

Pensar a arte do governo na República, implica em entender os pressupostos descritos 

por Sócrates sobre a fundação da cidade no discurso e o seu desenvolvimento na ordem da 

phýsis, de modo que se possa conciliar o que se produz no discurso (lógos) com a função 

(érgon) da arte do governo. ἒἷὅὅἷΝmὁἶὁ,ΝἳΝ“ὁἴὄἳΝἶἷΝἢlἳtãὁΝὧΝὂὁlítiἵἳΝἷmΝumΝὅἷὀtiἶὁΝἵὄítiἵὁΝἷΝ

tἷὁὄὧtiἵὁ”3 e não conceitualmente separada. O governo em Platão abrange, além da política, 

as dimensões ética, psicológica e metafísica, constituindo um todo uno e não segmentado. 

Pensando sobre isso, Sócrates, junto aos seus interlocutores, terá como tarefa principal da 

nova cidade a educação dos guardiões e dar uma direção ao governo da cidade. Nisso, o ponto 

mais alto, e também mais difícil, será a relação entre filosofia e governo.  Para a realização da 

Kallípolis4 a filosofia se torna parte necessária, assim como o seu governante deve ser filósofo 

educado da melhor maneira pela cidade. 

Será nesse momento que a política irá cruzar caminho com um projeto metafísico, que 

se relaciona diretamente com o longo caminho citado no Livro IV e iniciado no Livro VI5. 

Dessa maneira, se faz necessário um conhecimento da ideia ou forma6 do bem para que se 

possa agir com sabedoria [ φ  π ]7, sendo esse conhecimento reservado aos 

                                                 
1 Para a tradução, utilizaremos o texto de Maria Helena da Rocha Pereira, A República (Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2001). Tomaremos esta tradução como base para nosso trabalho, utilizando traduções 
ὀὁὅὅἳὅΝὃuἳὀἶὁΝ julgἳὄmὁὅΝὀἷἵἷὅὅὠὄiὁέΝἒἷmἳiὅΝὄἷfἷὄêὀἵiἳὅΝὡΝ ‘ἤἷὂúἴliἵἳ’ΝὅἷὄãὁΝἳἴὄἷviἳἶἳὅΝὂὁὄΝ Rep. indicando-se 
em seguida a numeração. Para o original grego em todo o trabalho, utilizaremos o texto estabelecido por S. R. 
Slings, Platonis Rempvblicam (Oxford: Oxford University Press, 2003). 
2 VEGETTI, M. Um Paradigma no Céu: Platão Político de Aristóteles ao Século XX. São Paulo: Annablume, 
2010, p. 263. Grifos nossos. 
3 WALLACH, J. R. The Platonic Political Art. Pennsylvania: Pennsylvania University Press; University Park, 
2001, p. 31. 
4 Para nos referirmos à cidade justa estabelecida na República, usaremos a palavra grega Kallípolis transliterada 
e sem itálico em toda tese. 
5 Cf. Rep., 435d; 504b. 
6 Usaremos indistintamente ambas as palavras (ideia e forma), nesse trabalho, para significar os termos gregos 

 e α. 
7 Rep., 517b-c. 
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filósofos os quais se imporá a guarda da cidade [ α  α  φυ α ὴ   π ], por 

serem os mais instruídos nos meios de bem administrar a pólis [φ α  ’Ν  α 

π  ῖ α ] e que possuem outras honras e uma vida melhor que a vida política [ υ   

ὰ  α  αὶ    π ]8. O filósofo por não desejar o governo para si, 

será considerado o mais apto a governar. Isso se deve ao conhecimento que ele tem das 

formas e à sua capacidade de aplicá-las na cidade, o que faz do filósofo aquele que concilia 

teoria e prática. O governo do filósofo, portanto, se justifica na necessidade de se concretizar 

a justiça na cidade, sendo o filósofo o maior expoente desta. Ao investigarmos em nosso 

trabalho a arte do governo, queremos demonstrar a relação necessária que se faz entre 

governo, filosofia, justiça e bem. Entendido isso, dividiremos a tese em cinco seções, sendo a 

primeira esta introdução e a última a conclusão do trabalho. As outras três seções centrais se 

dividem em capítulos que visam analisar a arte do governo e o problema do filósofo 

governante na tentativa de esclarecer a relação proposta entre governo, filosofia, justiça e 

bem. 

No primeiro capítulo, iremos, primeiramente, tratar do embate entre Sócrates e 

Trasímaco em torno da justiça e do governo. A defesa de Trasímaco de uma téchne do 

governo que tem, no seu saber próprio, a sua infalibilidade é o prenúncio de que o governo 

também participa de um tipo de epistéme específica que lhe dá o estatuto de arte. Será através 

das colocações de Trasímaco que, primeiramente, se fará a relação entre justiça, cidade e 

governo e, também, teremos o estabelecimento de uma arte do governo, arte essa que 

determinaria o justo dentro da cidade. Aquele que detém a arte do governo será considerado o 

mais forte dentro da cidade, de maneira que o krátos é imprescindível para a distinção do 

justo e do injusto. Os justos são aqueles que obedecem, i.e., os governados; e os injustos são 

aqueles que tentam de alguma maneira tirar vantagem para si mesmo. Dentre os injustos, um 

se destaca mais dos que os demais, sendo este o completamente injusto, i.e., o tirano. A 

derrocada de Trasímaco se dará na sua defesa da injustiça como a regra de vida que se deve 

seguir, tomando o tirano como o mais feliz dos homens. 

O ponto alto ἶἷὅtἷΝ ἵἳὂítulὁΝ ὧΝ ἳΝ ἳὂὄἷὅἷὀtἳὦãὁΝ ὂὁὄΝ ἦὄἳὅímἳἵὁΝ ἶἷΝ umΝ tiὂὁΝ ἶἷΝ “ὅἳἴἷὄΝ

fἳὐἷὄ”Ν ὂὁlítiἵὁΝ ἶἷΝ ὅuἳΝ ὧὂὁἵἳ e que permitirá a consolidação do governo injusto, o que será 

fortemente questionado por Sócrates. Esse questionamento ocasionará uma investigação mais 

acurada pelo conceito de governo, de modo que possa abranger todas as questões envolvidas 

no fazer político e nas coisas da cidade. Trasímaco, portanto, irá nos apresentar um realismo 

                                                 
8 Rep., 521b7-10. 
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político em que o governo é a representação da conveniência do governante, de maneira que a 

determinação da justiça se faz para o benefício do próprio governante em detrimento dos 

governados. 

O argumento de Trasímaco será retomado no Livro II pelos irmãos Gláucon e 

Adimanto que, no intuito de ouvirem Sócrates fazer um genuíno elogio à justiça, defenderão a 

injustiça e a dóxa da justiça. Em nosso segundo capítulo, partiremos do desafio maior 

proposto por Gláucon de que há uma noção da maioria das pessoas (polloí) sobre a natureza 

humana como sendo voltada para a pleonexía9, ou seja, uma natureza que visa seu próprio 

interesse e tem no ato de cometer injustiça um bem. Isto leva a uma concepção da justiça 

como sendo penosa e não agradável, o que faz com que eles tomem a vida do injusto como 

sendo mais feliz do que a do justo10. A aparência se torna a chave para a manutenção do 

governo e ele irá enfatizar isso quando diz ὃuἷΝὁΝὅuὂὄἳὅὅumὁΝἶἳΝiὀjuὅtiὦἳΝὧΝ“ὂἳὄἷἵἷὄΝjusto sem 

ὁΝ ὅἷὄ”Ν Ἥ ῖ  α  α  ὴ α]11, dessa forma, Gláucon apresenta um artificialismo 

político através de um contrato que irá determinar o legal e o justo. O injusto de Gláucon tem 

conhecimento como um demiurgo e é isso que lhe dá o aparato da reputação (dóxa) de justiça. 

O desafio proposto por Gláucon a Sócrates faz com que este tenha que provar que a 

justiça é melhor do que a injustiça. Ou seja, é tarefa de Sócrates demonstrar que a justiça 

sempre é superior à injustiça em qualquer situação contrafactual, trazendo sempre benefícios 

àquele que pratica a justiça. Se a justiça deve ser sempre superior, não poderia haver um caso 

de exceção, nem por hipótese. Há, no entanto, um caso na República em que o cumprimento 

da justiça parece não trazer benefícios ao agente, mas uma pena. Esse é o caso do filósofo 

governante e a coação para governar. Para que possamos entender em que consiste a ordem 

dessa coação teremos que averiguar em que consiste o termo ‘ ’ e porque nesse caso 

temos como melhor significado a coação ou também compulsão. 

É o objetivo desse segundo capítulo expor o problema, relacionando com o Desafio de 

Gláucon, e propor um caminho possível para a solução do caso do filósofo governante. A 

resposta ao ἒἷὅἳfiὁΝἶἷΝἕlὠuἵὁὀΝὧΝumἳΝἷὅὂὧἵiἷΝἶἷΝ“gὄἳὀἶἷΝὂὄêmiὁ” cujo real significado pouco 

                                                 
9 Segundo LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. Greek-English Lexicon (2 ed.). New York: Harper & Brothers, 1883, p. 
1224; a palavra π α pode significar ganância, apego, arrogância, vantagem, abundância. De acordo com 
CHANTRAINE, P. Dictionnaire Étymologique de La Langue Grecque. Histoire de Mots, tome III. Paris: 
Éditions Klincksieck, 1979, p. 913; a palavra pertence a família de π (ῖ) , que compõe π  
“gἳὀἳὀἵiὁὅὁ,Ν ὃuἷΝ tἷmΝ mἳiὅΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ ὁὅΝ ὁutὄὁὅ”Ν ἵὁmΝ - , - α, - α, etc., cf. s.u. . Pelo significado 
amplo da palavra e por ser peça chave para se entender o tipo de desejo dos polloí, preferimos pela sua 
tὄἳὀὅlitἷὄἳὦãὁΝἷΝὀãὁΝὂἷlἳΝtὄἳἶuὦãὁέΝἣuἳὀἶὁΝutiliὐἳὄmὁὅΝἳΝὂἳlἳvὄἳ,ΝἷmΝὀὁὅὅὁΝtὄἳἴἳlhὁ,ΝὅἷὄὠΝὀὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ‘ἶἷὅἷjὁΝ
ἶἷΝtἷὄΝmἳiὅΝἶὁΝὃuἷΝὁὅΝὁutὄὁὅ’έ 
10 Os argumentos aqui expostos fazem parte dos discursos de Gláucon (357a-362c) e Adimanto (362d-367e) no 
Livro II da República. 
11 Rep., 361a5. 
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se conseguiu desvendar. Seria então possível ser justo e, com isso, trazer sempre benefícios 

para o seu agente? Poderia a justiça ser sempre superior à injustiça em qualquer situação 

contrafactual? Enfim, vale a pena ser justo? O desafio é, portanto, a chave para uma adequada 

e consistente resposta de Sócrates sobre a beleza e o valor da justiça em si mesma. 

Abrimos o terceiro capítulo com a resposta de Sócrates ao desafio. Na tentativa de 

responder os irmãos Gláucon e Adimando, Sócrates dará início a fundação da cidade no 

discurso [     π  π ]12. Será pela cidade que Sócrates iniciará a 

investigação sobre a justiça para depois se centrar na justiça na alma, propondo a existência 

de uma analogia entre cidade e alma. A discussão segue pela introdução da terceira onda e a 

relação entre filosofia e política, em que os governantes devem ser ou se tornar filósofos. Será 

aqui que o problema da coação do filósofo ao governo se faz presente como a arquitetura que 

possibilitará a realização da Kallípolis, o que implicaria em tornar a relação lógos-érgon 

inerentes a arte do governo. Como poderemos perceber na leitura da tese, no Livro I, 

Trasímaco e Sócrates concordariam sobre a existência de uma arte do governo que teria uma 

epistéme específica para caracterizar o governo13. Já no Livro II, Gláucon tomará outro 

caminho na tentativa de defender o governo injusto: irá atrelar a este a dóxa. A aparência será 

o que permite ao governante injusto controlar a cidade como um todo. Mas será através da 

gênese do filósofo governante, no Livro V, que se tem a possibilidade da execução da politeía 

descrita no discurso, de maneira que o filósofo governante se torna uma figura arquitetônica 

para a possibilidade da Kallípolis. 

Além disso, é preciso levar em consideração a formação do filósofo e que implicação 

isso tem dentro da Kallípolis, pois o seu governo deve ser por anánke, porque assim 

determina e força a sua natureza filosófica pelo bom governo da pólis. Ou seja, é da ordem da 

phýsis a exigência ao filósofo para que ele governe a cidade. No entanto, a phýsis não é 

condição suficiente para que existam filósofos, mas precisa-se de educação para realizar a 

formação adequada para a filosofia. 

O símbolo utilizado por Platão para caracterizar essa volta para a cidade será a 

Caverna. O retorno para a Caverna será um dos mais difíceis momentos da exegese da 

República, pois leva em conta todas as dificuldades apresentadas nos demais capítulos da 

tese: o Desafio de Gláucon, a coação do filósofo para governar, a relação entre filosofia e 

política, e o problema da relação entre justiça e bem. Em suma, o filósofo não deseja retornar 

a Caverna para governar, pois tem uma vida melhor fora do governo. Isso distinguiria o 

                                                 
12 Rep., 369c. 
13 Rep., 340e1-341a4. 
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filósofo dos demais governantes das cidades atuais que desejam governar. Será esse 

diferencial do filósofo em relação aos demais governantes que tornará o governo do filósofo o 

melhor possível, pois somente pelo enfrentamento dos afazeres políticos e de sua forçosa 

descida para a Caverna que o filósofo poderá se tornar realmente completo. 

 

 

 

 

 



2 JUSTIÇA, BEM E GOVERNO EM TRASÍMACO 

 

A discussão entre Trasímaco e Sócrates no Livro I da República de Platão dá vigor à 

questão da justiça iniciada com Céfalo. Este capítulo tem por princípio mostrar como 

Trasímaco sustenta que governo se opõe à justiça e ao bem alheio. Segundo ele entende, a 

justiça não é capaz de produzir um benefício àquele que a exerce, de maneira que todo ato de 

justiça é um bem alheio, mas nunca ao seu agente. Sendo assim, o motivo pelo qual os 

governantes desejam governar é para a sua própria vantagem e não para o benefício dos 

governados, de modo que a justiça é utilizada pelo governante para fazer com que os 

governados façam o que é vantajoso ao governante, mas não a si mesmos. 

A posição de Trasímaco é um divisor de águas para as questões sobre a justiça. Será 

através do seu posicionamento que a justiça será trazida para a ordem do governo, de modo 

que o que ele tenta demonstrar é que esfera da justiça está relacionada à esfera da política. O 

lógos de Trasímaco possui severas dificuldades de interpretação, o que levanta forte 

divergência entre os comentadores sobre o que realmente ele estaria querendo dizer. Ao tratar 

da justiça, três serão as principais teses por ele apresentadas. Colocá-las-emos por inteiro para 

fins de esclarecimentos futuros. 

 

(ἦ1)Νφ ὶ ὰ Ν ὼ α Ν ὸ α Ν Ν Ν Ν  ὸ  Ν υ φ έ 
afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte.1 
 
(Tἀ)Ν α Ν Ν Ν ὺ Ν υ Ν Ν  ὴ π ὸ Ν ὸ α  υ φ έ 
Cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência.2 
 
(T3)  ὲ Ν α Ν αὶ ὸ α Ν Ν α ὸ Ν  ,Ν  Ν Ν
αὶ Ν υ φ ,Ν αΝ ὲ  π υΝ Ν αὶ π Ν έ 

de fato, a justiça e o justo [são] um bem alheio, que consiste na conveniência do 
mais forte e do governante, e que é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo.3 
 

Alguns comentadores alegam que a primeira tese é a real posição de Trasímaco, pois 

ele estaria preocupado apenas com a política, e quando ele fala sobre o mais forte, ele quer 

dizer, de fato, o governante4. Outros pensam que a sua posição real está na terceira tese5. Há 

                                                 
1 Rep., 338c2-3. 
2 Rep., 338e1-2. 
3 Rep., 343c3-5. 
4 Para uma lista extensa destes, ver NICHOLSON, 1974. 
5 Kἓἤἔἓἤἒ,ΝἕέΝἐέΝἦhἷΝἒὁἵtὄiὀἷΝὁfΝἦhὄἳὅymἳἵhuὅΝiὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝDurham University Journal, v. 9, p.19-
27, 1947, reimpresso in CLASSEN, C. J. (ed.). Sophistik. Wege der Forschung, band 187, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, p. 545-563 (citações seguem a última paginação); NICHOLSON, 
1974; ANNAS, J. An Introduction to Plato’s Republic, Oxford, 1981. 
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ἳiὀἶἳΝὁὅΝὃuἷΝὂἷὀὅἳmΝὅἷὄΝἦὄἳὅímἳἵὁΝumΝlἷgἳliὅtἳΝ(ἦἀ)ΝἷΝἷὅtἳὄiἳΝὃuἷὄἷὀἶὁΝἶiὐἷὄΝὃuἷΝ“ἳΝjuὅtiὦἳΝὧΝ

ὁἴἷἶiêὀἵiἳΝ ὡὅΝ lἷiὅ”6. Muitos trabalhos foram desenvolvidos nos últimos anos sobre a 

relevância dos argumentos de Trasímaco para a República, alguns defendem a total 

inconsistência de seus argumentos7, outros defendem a inconsistência devido a uma 

manipulação de Platão sobre o personagem Trasímaco8 e, por fim, há aqueles que defendem a 

consistência dos argumentos mediante alguns ajustes9. 

Na primeira parte deste capítulo, faremos um detalhado estudo dos argumentos com o 

intuito de verificar se há um problema nas teses apresentadas por Trasímaco e qual seria, de 

fato, sua concepção sobre a justiça e a injustiça. Sem a pretensão de exaurir o problema, nosso 

trabalho visa tornar mais clara a discussão e se é possível falarmos em uma tese realista da 

justiça em Trasímaco e quais seriam as consequências dessa tese para o governo. Para 

entendermos isso, é preciso antes identifiἵἳὄΝὁΝὃuἷΝἷlἷΝἷὀtἷὀἶἷΝὂὁὄΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’,Ν‘ὁutὄὁ’,Ν‘juὅtὁ’Ν

ἷΝ ‘iὀjuὅtὁ’,Ν ἵἳὄἳἵtἷὄiὐἳὀἶὁΝ ὁΝ vὁἵἳἴulὠὄiὁΝ utiliὐἳἶὁΝ ὂὁὄΝ ἷlἷΝ ἷmΝ ὅuἳΝ ἳὄgumἷὀtἳὦãὁέ Em nossa 

análise, entendemos que Trasímaco defende a juὅtiὦἳΝἵὁmὁΝ‘ἴἷmΝἳlhἷiὁ’ΝἷΝὃuἷΝiὅtὁΝgἳὄἳὀtἷΝἳΝ

coesão entre todas as teses apresentadas por Trasímaco. Em segundo lugar, nos propomos a 

investigar a téchne em Trasímaco, verificando se a arte do governante injusto proposta por ele 

é válida para o argumento e que tipo de governo seria formado por essa téchne. Por último, 

iremos analisar o problema posto por Sócrates sobre a cidade de homens bons, concluindo 

com os tipos de governo defendidos nos posicionamentos de Sócrates e de Trasímaco. 

 

2.1 Justiça e governados 

Desde a interpretação de Kerferd, muito se tem discutido com relação ao papel de 

Trasímaco no diálogo e sobre a maneira como este apresenta a justiça. Um primeiro ponto a 

ser tratado dentro desta discussão é se todas as teses defendidas por Trasímaco constituem 
                                                 
6 ώἡἧἤχἠI,ΝἕέΝἔέΝἦhὄἳὅymἳἵhuὅ’ΝἒἷfiὀitiὁὀΝὁfΝJuὅtiἵἷΝ iὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝ Phronesis, v. 7, n.2, p. 110-120, 
1962. Contra esta posição, ver, KERFERD, G. B. Thrasymachus and Justice: a Reply. Phronesis, v.9, n. 1, p. 12-
16, 1964; HADGOPOULOS, J. Thrasymachus and Legalism. Phronesis, v. 18, n. 3, p. 204-208, 1973. 
7 Entre outros, ANNAS, op. cit.; ALLAN, D. J. Plato: Republic book I. London, 1940; KLOSKO, G. 
ἦhὄἳὅymἳἵhὁὅ’ΝἓὄiὅtikὁὅμΝἦhἷΝχgὁὀΝδὁgὁὀΝiὀΝἤἷὂuἴliἵΝIέΝPolity, v. 17, n. 1, p. 5-29, 1984; EVERSON, S. The 
Incoherence of Thrasymachus. Oxford Studies in Ancient Philosophy, v. 16, p. 99-131, 1998. 
8 ώχἤἤIἥἡἠ,ΝἓέΝδέΝἢlἳtὁ’ὅΝεἳὀiὂulἳtiὁὀΝὁfΝἦhὄἳὅymachus. Phoenix, v. 21, n. 1, p. 27-39, 1967; MAGUIRE, J. 
P. Thrasymachus --- or Plato? Phronesis, v. 16, n. 2, p. 142-163, 1971. 
9 Muitos são os autores que tem se dedicado nos últimos anos a defender uma consistência no argumento entre os 
mais importantes podemos citar KERFERD (1947; 1964); HOURANI (1962); SPARSHOTT, F. E. Socrates and 
Thrasymachus. The Monist, v. 50, n. 3, p. 421-459, 1966; HENDERSON, T. Y. In Defense of Thrasymachus. 
American Philosophical Quarterly, v. 7, n. 3, p. 218-ἀἀἆ,Ν1λἅίνΝἠIἑώἡδἥἡἠΝ(1λἅἂ)νΝἒἡἤἦἓἤ,ΝKέΝἥὁἵὄἳtἷὅ’Ν
Refutation of Thrasymachus and Treatment of Virtue. Philosophy & Rhetoric, v. 7, n. 1, p. 25-46, 1974; 
REEVE, C. D. C. Socrates meets Thrasymachus. Archiv für Geschichte der Philosophie, v. 6-7, n. 3, p. 246-265, 
1985; BOTER, G. J. Thrasymachus and Α. Mnemosyne, v. 39, fasc. 3-4, p. 261-281, 1986; 
CHAPPELL, T. D. J. The Virtues of Thrasymachus. Phronesis, v. 18, n. 1, p. 1-17, 1993. REEVE, C. D. C. 
ἕlἳuἵὁὀ’ὅΝἑhἳllἷὀgἷΝἳὀἶΝἦhὄἳὅymἳἵhἷἳὀiὅmέΝOxford Studies in Ancient Philosophy, v. 34, p. 69-103, 2008. 
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definições com valores universais. Para Hourani, uma definição é proposta primeiramente 

como uma hipótese através da linguagem corrente e testada por esta linguagem. Ao tratar de 

(T1), Hourani pensa que Trasímaco não está tentando estabelecer aí uma definição, mas uma 

proposição sintética, pois é parcialmente empírica. A verdadeira definição seria uma 

iὀfἷὄêὀἵiἳΝ ἶἷὅtἳ,Ν ὃuἷΝ ὅἷὄiἳΝ “ἳΝ juὅtiὦἳΝ ὧΝ ὁἴἷἶἷἵἷὄΝ ὡὅΝ lἷiὅ”10. Kerferd não concorda com este 

posicionamento dizendo que 

 

ὃuἳὀἶὁΝἢlἳtãὁΝὂἷὄguὀtἳΝὃuἷὅtõἷὅΝὀἳΝfὁὄmἳΝ‘ὁΝὃuἷΝὧΝx’ΝἷlἷΝὀãὁΝἷὅtὠΝfἳὐἷὀἶὁΝὂἷὄguὀtἳὅΝ
sobre o significado da palavra ou sobre o uso linguístico – ele está estabelecendo 
questões sobre algo que é considerado como uma coisa. Por conseguinte, juízos 
sintéticos transmitindo informações factuais são exatamente o que ele procura em 
tais casos.11 
 

NicholὅὁὀΝ ἶiὄὠΝ ὃuἷΝ ἳΝ juὅtiὦἳΝ ἵὁmὁΝ umΝ “ἴἷmΝ ἳlhἷiὁ”Ν tἷmΝ ἵἳὄἳἵtἷὄíὅtiἵἳΝ uὀivἷὄὅἳlΝ ἶἷΝ

juὅtiὦἳ,ΝἷὀὃuἳὀtὁΝἳΝ“ἵὁὀvἷὀiêὀἵiἳΝἶὁΝmἳiὅΝfὁὄtἷ”ΝὅὁmἷὀtἷΝὅἷὄὠΝvὠliἶἳΝὀὁὅΝἵἳὅὁὅΝὁὀἶἷΝὁΝmἳiὅΝ

forte tem vantagem12έΝἠὁΝἷὀtἳὀtὁ,ΝἐὁtἷὄΝἳtἷὀtἳΝὂἳὄἳΝὃuἷΝὅἷΝ“ἳΝ juὅtiὦἳΝὧΝumΝἴἷmΝἳlhἷiὁ”Νfὁὄ 

tomada como uma caracterização universal, ela significará que não somente quem é justo 

procura o bem do outro como também seu próprio prejuízo13, o que parece um contrassenso. 

O problema de se tomar as teses defendidas por Trasímaco como definições com valor 

universal é cair na inconsistência desde o começo. Por isso, Boter não irá tomar nenhuma das 

teses de Trasímaco como definições14. Não pelas mesmas razões de Kerferd e Nicholson, 

entendemos que somente (T3) tem características de definição. Para compreender o que 

estamos dizendo, vamos fazer aqui uma pequena exposição da proposta de Kerferd. 

Em seu artigo publicado em 1947, Kerferd irá coletar as principais posições, atribuídas 

pelos comentadores, ao discurso de Trasímaco. Seriam estas:15 

I. Obrigação moral não tem existência real, mas é uma ilusão na mente dos homens 

(niilismo ético). 

II. Obrigação moral não tem existência à parte de decretos legais (legalismo). 
                                                 
10 HOURANI, op. cit., p. 112. 
11 KERFERD, 1964, p. 13. 
12 NICHOLSON, op. cit., p. 224. 
13 BOTER, op. cit., p. 265. 
14 Iἴiἶέ,Ν ὂέΝ ἀἄἄνΝ “ἠἳΝ miὀhἳΝ iὀtἷὄὂὄἷtἳὦãὁ,Ν ἷuΝ ἶἷfἷὀἶἷὄἷiΝ ὃuἷΝ nenhuma das afirmações de Trasímaco será 
considerada como uma definição, i. e., a proposição que descreve a essência da coisa definida e que é válida 
sobre todas as circunstâncias e ὂὁὄΝὃuἳlὃuἷὄΝum”έΝἥὁἴὄἷΝiὅὅὁΝvἷὄΝtἳmἴὧmΝἑώχἢἢἓδδ,ΝἦέΝἒέΝJέΝἦhὄἳὅymἳἵhuὅΝ
and Definition. Oxford Studies in Ancient Philosophy, v. 18, 2000, p. 106-ἅνΝ “εiὀhἳΝ viὅãὁΝ ἳiὀἶἳΝ ὧΝ ὃuἷΝ ἳΝ
ὂὄἷὁἵuὂἳὦãὁΝἶἷΝἦὄἳὅímἳἵὁΝὧΝ ‘ἶiὐἷὄ-nos o que, em realidade, a justiça parece ser, observando e descrevendo a 
ὂὄὠtiἵἳΝ ὅὁἵiἳlΝ ἵhἳmἳἶἳΝ juὅtiὦἳ’Ν ἷΝ fἳὐἷὄΝ iὅὅὁΝ ὀãὁΝ ὂἷlὁΝ ὃuἷΝ ἢlἳtãὁ,Ν ὁuΝ ἓvἷὄὅὁὀ,Ν ἵὁὀtἳὄiἳΝ ἵὁmὁΝ umἳΝ ἶἷfiὀiὦãὁΝ
formal, mas pelas contundentes e esclarecedoras subversivas generalizações sobre o funcionamento da justiça na 
sociedade. Não há a mínima razão para converter estas generalizações em definições formais e depois queixar-
ὅἷΝὃuἷ,ΝἳὅὅimΝtὁmἳἶἳὅ,ΝἷlἳὅΝὅἷΝἵὁὀtὄἳἶiὐἷm”έΝ(ἕὄifὁὅΝὀὁὅὅὁὅ) 
15 KERFERD (1947/1976), p. 545-6. 
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III. Obrigação moral tem existência real independente e surge da natureza do homem 

(direito natural). 

IV. Os homens sempre perseguem o que eles pensam ser seu próprio interesse e 

devem fazê-lo a partir de sua própria natureza (egoísmo psicológico). 

A única destas posições aceitas por Kerferd é a (III). Para refutar as outras posições e 

justificar a terceira, ele irá propor que a justiça como sendo a conveniência do mais forte não 

pode ser tomada como definição, mas somente a justiça como sendo um bem alheio, 

entendendo que esta seria a real posição de Trasímaco16. Dessa forma, Kerferd propõe que a 

defesa de Trasímaco da injustiça coloca esta como uma obrigação moral para ele, assim como 

a justiça é uma obrigação moral para Sócrates. Com isso, Kerferd refuta a posição (I)17. 

A identidade entre díkaion e nómimon, entendendo nisso uma concepção da justiça 

como observância das leis, estaria profundamente enraizada na cultura grega18. No entanto, o 

posicionamento de Trasímaco sobre a justiça não pode unicamente ser defendido como 

“ὁἴἷἶiêὀἵiἳΝὡὅΝlἷiὅ”,Νὂὁiὅ,ΝὅἷΝἳὅὅimΝfὁὅὅἷ,ΝἳΝὅugἷὅtãὁΝἶἷΝἑlitὁfὁὀtἷΝὅἷὄiἳΝἳἵἷitἳ como solução 

para seu argumento. Clitofonte sugere aos demais que a lei feita pelo mais forte (governante) 

é o que ele julga ser sua conveniência e esta deve ser seguida pelos mais fracos 

(governados)19. No entanto, tal consideração não é aceita pelo próprio Trasímaco20, pois se ele 

assim aceitasse, estaria admitindo ao governante aquilo que não é realmente útil para ele. A 

recusa de Trasímaco à sugestão de Clitofonte dá base para a refutação de Kerferd à posição do 

legalismo (II) defendida por Hourani21. 

Quanto à posição (IV), Kerferd a refuta dizendo que, em sua defesa da injustiça, 

Trasímaco recomenda que os homens ajam pelos seus próprios interesses, no entanto, os 

governados, ao contrário, agem ingenuamente porque não buscam o próprio interesse, mas 

fazem o interesse do governante. Isso não condiz com o egoísmo psicológico que defende que 

os homens perseguem sempre o próprio interesse22. 

Refutadas as posições (I), (II) e (IV), Kerferd irá advogar a favor da posição (III), 

inserindo no argumento de Trasímaco a teoria do direito natural. Segundo Kerferd, Trasímaco 

tomaria ἵὁmὁΝ ὄἷgὄἳΝ gἷὄἳlΝ ὂἳὄἳΝ ἳΝ juὅtiὦἳΝ ὁΝ ‘ἴἷmΝ ἳlhἷiὁ’23 e defenderia um ideal moral de 

                                                 
16 Ibid., p. 560. 
17 Ibid., p. 561. 
18 VEGETTI, M. Trasimaco. In: VEGETTI, M. (ed.). Platone. La Repubblica, v. I. Napoli: Bibliopolis, 1998, p. 
241. Em XENOFONTE, Memoráveis, IV.4; Sócrates atesta a relação da justiça com a lei. 
19 Rep., 340a-b. 
20 Rep., 340c. 
21 KERFERD (1947/1976), p. 561 e KERFERD (1964). 
22 KERFERD (1947/1976), p. 562. 
23 Ibid., p. 559. 
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injustiça que se opõe à justiça24. Apesar de não usar a terminologia que opõe lei à natureza, 

Trasímaco tomaria a injustiça como uma areté e, com isso, faria da injustiça a realização da 

natureza dos homens25. Voltaremos a esse ponto mais a frente em nosso trabalho para uma 

melhor análise da proposta final de Kerferd. 

A inconsistência das teses se dá ao tomarmos a relação entre governante e governados. 

Se a justiça é um bem alheio e a conveniência do mais forte, temos de um lado os governados 

praticando o que é melhor para o governante, pois este, ἳlὧmΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ “ὁutὄὁ”, é também o 

“mἳiὅΝfὁὄtἷ”ΝἶἳΝὄἷlἳὦãὁΝὁΝὃuἷΝfἳὐΝὁὅΝargumentos, pelo ponto de vista dos governados, estarem 

de acordo. No entanto, ao tomarmos o ponto de vista do governante poderíamos ter uma 

inconsistência, pois, caso o governante praticasse a justiça teria que fazer necessariamente um 

bem para si mesmo visando a conveniência do mais forte e não um bem alheio como estava 

estabelecido em (T3), portanto, nesse caso, a justiça se confunde com a definição de injustiça 

que é a busca da própria vantagem. Este é o principal problema para que os argumentos de 

Trasímaco possam concordar entre si. Como poderemos ver mais adiante nesse capítulo, a 

relação de força (krátos) entre governantes e governados irá determinar tipos de virtudes 

diferentes para cada um, isto é, a justiça para os governados e a injustiça para os governantes. 

Henderson irá tentar resolver este problema da seguinte maneira: a ação justa é a 

vantagem do mais forte porque o mais forte é alguém que sempre tem a oportunidade para 

explorar as ações justas dos outros26. Para explicar o seu pensamento ele irá definir no que 

consiste, segundo o seu entendimento, mais forte, injusto e governante. O mais forte seria 

sempre um homem injusto; homens injustos são aqueles que cometem ações injustas; o 

governante é alguém que sempre faz leis que são vantajosas para ele, não sendo definido nem 

como justo nem como injusto27. Para Henderson, caso um governante seja justo não poderá 

ser considerado um homem forte, pois somente os governantes injustos são homens fortes28. 

Dessa forma, a ação justa é a conveniência do mais forte, sendo o mais forte, por definição, 

aquele que tira vantagem de todas as oportunidades que o possam beneficiar. A justiça é um 

bem alheio, de modo que as ações justas dão a oportunidade de homens injustos enganarem 

um homem justo. Injustiça seria a própria vantagem, no sentido de que as ações injustas tiram 

vἳὀtἳgἷmΝἶἷΝὁutὄὁὅέΝἑὁmΝἷὅὅἳΝiὀtἷὄὂὄἷtἳὦãὁ,Ν“ἳΝ juὅtiὦἳΝὧΝἳΝἵὁὀvἷὀiêὀἵiἳΝἶὁΝmἳiὅΝfὁὄtἷ”ΝὀãὁΝ

                                                 
24 Iἴiἶέ,Ν ὂέΝ ἃἄ1νΝ “Ἥ…]Ν ὂἳὄἳΝ ἦὄἳὅímἳἵὁΝ ἳΝ iὀjuὅtiὦἳΝ ὧΝ umἳΝ ὁἴὄigἳὦãὁΝ mὁὄἳlΝ ἷmΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ ὅἷὀtiἶὁὅΝ ἷmΝ ὃuἷΝ ὂἳὄἳΝ
ἥóἵὄἳtἷὅΝἳΝjuὅtiὦἳΝὧΝumἳΝὁἴὄigἳὦãὁΝmὁὄἳl”έ 
25 Ibid., p. 562. 
26 HENDERSON, op. cit., p. 220. 
27 Ibid., p. 220-221. 
28 Ibid., p. 221. 
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implica que se o mais forte agir justamente isto seja para sua própria conveniência29. No 

entanto, a interpretação de Henderson foge ao texto e para que possamos melhor esclarecer 

isto citamos a seguinte passagem: 

 

Ν Ν α ῖ Ν ῃ π ,Ν ὸ ν 
υΝ έ 
α Ν Ν Ν ὺ Ν υ Ν Ν  ὴ π ὸ Ν ὸ α  υ φ ,Ν α αΝ ὲ Ν

α ,Ν υ α ὶ Ν ὲ υ α ,Ν αὶ α  α Ν · α Ν ὲ π φ α Ν
Ν α Ν ῖ Ν Ν α ,Ν ὸ φ Ν υ φ ,Ν αὶ ὸ Ν υΝ α αΝ

υ Ν Νπα α Ν Ν αὶ αέΝ ’Ν Ν ,Ν  ,Ν  Ν
Ν π α Ν αῖ Ν π Ν α ὸ Ν α Ν α ,Ν ὸ Ν α υ α Ν Ν

υ φ έΝ α Ν Ν π υΝ α ῖ, Ν υ α Ν  Ν  πα α  
α Ν ὸ α ὸ α ,Ν ὸ  Ν υ φ έ 

Ora, em cada pólis, não é o governo que detém a força? 
Exatamente. 
Certamente que cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência: 
a democracia, leis democráticas; a tirania, leis tirânicas; e os outros, da mesma 
maneira. Uma vez promulgadas essas leis para os governados, fazem saber que é 
justo aquilo que lhes convém, e castigam os transgressores, a título de que violaram 
a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu excelente, aquilo que eu quero 
dizer, ao afirmar que há um só modelo de justiça em todas póleis – a conveniência 
do governo estabelecido. Ora estes é que detêm a força. De onde resulta, para quem 
pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda parte: a conveniência do 
mais forte.30 

 

Ao falar da justiça, Trasímaco parece estar preocupado em demonstrar como esta se 

ἳὂὄἷὅἷὀtἳΝὀἳΝὂὄὠtiἵἳΝἶἷὀtὄὁΝἶἳΝἵiἶἳἶἷΝἭπ ]ΝἷΝὀἳΝὄἷlἳὦãὁΝὃuἷΝἷὅtἳἴἷlἷἵἷΝἶἷὀtὄὁΝἶὁΝgὁvἷὄὀὁΝ

[ ]Ν iὀὅtituíἶὁΝὀἷὅtἳέΝἦἳὀtὁΝἥóἵὄἳtἷὅΝἵὁmὁΝἦὄἳὅímἳἵὁΝἵὁὀἵὁὄἶἳmΝὃuἷΝἷmΝἵἳἶἳΝἵiἶἳἶἷΝὧΝὁΝ

gὁvἷὄὀὁΝὃuἷΝἶἷtὧmΝὁΝ Νὃuἷ,ΝὀὁΝἵἳὅὁΝἷὅtἳἴἷlἷἵiἶὁ,ΝὂὁἶἷΝὅἷὄΝtἳὀtὁΝtὄἳἶuὐiἶὁΝἵὁmὁΝ‘fὁὄὦἳ’Ν

ἵὁmὁΝtἳmἴὧmΝ‘ὂὁἶἷὄ’31. O que Trasímaco parece estar estabelecendo é uma classificação dos 

homens a partir do krátos, dividindo-os em aqueles que tem krátos, i. e., governantes, e 

aqueles que não tem krátos, i. e., governados. Em nenhum momento da posterior discussão 

entre Sócrates e Trasímaco estes discutem quem seria, de fato, o mais forte, pois parece 

acordado entre eles, desde o que foi dito em 338d9-10, que o mais forte é aquele que exerce o 

poder na cidade através do governo constituído, e este só pode ser o governante. Portanto, ao 

contrário do que diz Henderson, o mais forte é sempre o governante. No decorrer da 

discussão, Sócrates tentará provar que, ao contrário do que diz Trasímaco, a justiça não é a 

conveniência do mais forte e que o governante deve visar a conveniência do governado, mas 

não tentará inverter a relação de força estabelecida pelos dois, como podemos ver pela 

passagem demonstrada acima. Segundo Bordes, 
                                                 
29 Ibid., p. 221. 
30 Rep., 338d9-339a4. 
31 Tomaremos estes termos como sinônimos neste trabalho sempre que estivermos falando de questões relativas 
ao governo. Isso inclui a relação governante e governado. 
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No entanto, se ele [Trasímaco] procede assim, é precisamente porque aos seus olhos 
a arkhé desempenha, nos três regimes, um papel semelhante ao “ἶὁΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷ”νΝ
nessas condições, o relato entre as leis e a arkhé é também a mesma nos três casos: 
as leis são interesse. Elas dependem, desse modo, totalmente da soberania e esta nos 
é apresentada por Trasímaco como um fato de evidência indiscutível. Portanto, não 
há necessidade de se demandar qual pode ser o melhor regime possível, pelo menos 
em absoluto: a escolha do melhor regime é função do interesse de cada cidadão e do 
lugar onde se situa no corpo político32. 

 

A relação entre lei e governo é uma das características da justiça apresentada por 

Trasímaco, e a determinação do justo depende da soberania estabelecida no governo. Será 

papel do governante, portanto, o estabelecimento das leis que determinem o justo. Eis o 

realismo político de Trasímaco, pois não importa qual o tipo de governo que seja estabelecido 

na cidade, “a justiça é a mesma em toda parte”ΝἭπα α  α Ν ὸ α ὸ α ]33, de modo 

que justiça e governo estão sempre correlacionados pela mesma relação de poder, de acordo 

com Trasímaco, o que faria do krátos um fator fundamental para o governo, assim como para 

a distinção entre governantes e governados. 

 

2.2 Governo e epistéme 

Exposta esta concepção geral de justiça, Sócrates irá questionar Trasímaco sobre a 

possibilidade de o governante errar. Se na formulação das leis o governante errar, essas não 

vão ser sempre o mais vantajoso ao governante, mas também o contrário, o desvantajoso34. 

Clitofonte irá ἶiὐἷὄΝ ὃuἷΝ “ὂὁὄΝ ἵὁὀvἷὀiêὀἵiἳΝ ἶὁΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷΝ ἷlἷΝ Ἥἦὄἳὅímἳἵὁ]Ν ἷὀtἷὀἶiἳΝ ὁΝ ὃuἷΝ ὁΝ

mais forte supõe ser a sua conveniência. É isso que deve fazer o mais fraco, e foi isso que ele 

ἳὂὄἷὅἷὀtὁuΝἵὁmὁΝὅἷὀἶὁΝjuὅtὁ”ΝἭἈ ’,Ν φ   φ , ὸ   υ φ    

ῖ    α  υ φ ∙  π  α   , αὶ ὸ α   

]35. Ao recusar a sugestão de Clitofonte de que o governante faz leis que ele pensa 

ὅἷὄἷmΝ ἴἷὀὧfiἵἳὅΝ ἳΝ ἷlἷ,Ν ἦὄἳὅímἳἵὁΝ iὄὠΝ ὂἷὄguὀtἳὄΝ ἳΝ ἥóἵὄἳtἷὅμΝ “ὂἷὀὅἳὅΝ ὃuἷΝ ἵhἳmὁΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷΝ

ἳὃuἷlἷΝ ὃuἷΝ ὅἷΝ ἷὀgἳὀἳ,Ν ὀὁΝ mὁmἷὀtὁΝ ἷmΝ ὃuἷΝ ὅἷΝ ἷὀgἳὀἳς”Ν Ἥ ὰ    α ῖ  ὸ  

α α α α  α α ῃ;]36. É a partir da crítica de Sócrates que Trasímaco vai 

apresentar mais um elemento necessário para a definição do mais forte: ele não deve errar. 

Mas como pode o governante não errar? Para melhor entendermos isto, Trasímaco trará o 

governo para o mesmo campo das artes demiúrgicas e tomará o governante como um 

                                                 
32 BORDES, J. Politeia dans la pensée grecque jusqu’a Aristote. Paris: Les Belles Lettres, 1982, p. 250. 
33 Rep., 339a3. 
34 Rep., 339c-e. 
35 Rep., 340b6-8. 
36 Rep., 340c6-7. 
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demiurgo, ou seja, o artífice máximo da sua arte. Desse modo, Trasímaco fala com rigor 

Ἥ α ὰ ὸ   ]Νὃuἷ 

 

ὶ Ν Ν υ Ν α έΝ π π Ν ὰ Ν π Ν  α Ν
α ,Ν Ν ᾧ Ν Ν υ ∙Ν Ν υ ὸ Ν  φὸ Ν  Ν ὶ Ν
α Ν Ν α Ν Ν , ὰ π Ν ’Ν Ν π Ν Ν  α ὸ Ν α Ν αὶ  

Ν α έΝ Ν Ν Ν Ν αὶ ὲ π α Ν υ ὴ π α ∙Ν ὸ ὲ 
α  ῖ Ν υ Ν ,Ν ὸ Ν α,Ν α ’Ν Ν Ν ,Ν ὴ 

α αΝ ὲ ὸ α  Ν α ,Ν Ν ὲ   π έΝ ,Ν
π Ν Ν Ν ,Ν α Ν Ν ὸ  Νπ ῖ Ν υ φ έ 

nenhum artífice se engana. Efetivamente, só quando o seu saber o abandona é que 
quem erra se engana e nisso não é um artífice. Por consequência, artífice, sábio ou 
governante algum se engana, enquanto estiver nessa função, mas toda a gente dirá 
que o médico errou, ou que o governante errou. Tal é a acepção em que deves 
tomar a minha resposta de há pouco. Precisando os fatos o mais possível: o 
governante, na medida em que está no governo, não se engana; se não se engana, 
promulga a lei que é melhor para ele, e é essa que deve ser cumprida pelos 
governados. De maneira que, tal como declarei no início, afirmo que a justiça 
consiste em fazer o que é conveniente para o mais forte.37 

 

Em seu comentário à República, Adam vai dizer que Trasímaco, na passagem aqui 

citada, deixa os fatos para tratar de um tipo de idealismo, pois toma o governante como 

infalível38. Guthrie diz haver uma falha no argumento, pois ao tentar demonstrar o governante 

real, Trasímaco acaba por formular um governante ideal ao introduzir o sentido estrito de que 

o governante não erra39. Para Harrison, o argumento está sem um propósito adequado e 

representa uma das provas da manipulação de Platão sobre o personagem Trasímaco40. 

Acreditamos que a passagem não está propriamente tratando de um idealismo ou qualquer 

tipo de manipulação de Platão para fins futuros, mas que Trasímaco está estritamente 

separando a função do artífice quando está a exercer a sua arte. Dessa maneira, o médico 

tomado na função de exercer a medicina não é assim chamado quando erra, mas por ser 

aquele que é designado para tratar do corpo. O homem que toma por vezes a função de 

médico pode por vezes errar em seus afazeres comuns, mas não quando está exercendo a 

medicina. Portanto, a definição de médico não pode ser tomada pelo erro, mas pela função e 

utilidade específica da arte. Da mesma forma, Trasímaco está a falar do governante como 

aquele que no exercício de sua função faz leis que são melhores para ἷlἷΝἭ ὸ α  Ν

α ], de acordo com a sua conveniência, beneficiando assim o seu próprio interesse. 

Dessa forma, Trasímaco teria adicionado um importante elemento para a fundamentação do 

                                                 
37 Rep., 340e1-341a4. 
38 ADAM, J. The Republic of Plato, v. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 33. 
39 GUTHRIE, W. K. C. Os Sofistas. São Paulo: Paulus, 2007 (1995, 1ª ed.), p. 92. 
40 HARRISON, op. cit., p. 31. 
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poder dentro da pólis, isto é, ele teria adicionado conhecimento ao poder político como outra 

ἵὁὀἶiὦãὁΝὀἷἵἷὅὅὠὄiἳΝὂἳὄἳΝὅἷὄΝὁΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’41. 

Sócrates irá se aproveitar do rigor de Trasímaco para uma definição de governante 

como um artífice para introduzir o argumento da téchne. Entendendo que o sentido rigoroso 

da arte do governo deve ter o mesmo sentido geral das demais artes existentes, Sócrates irá 

proceder por uma analogia com a téchne aproximando o governo da definição de arte. Desse 

modo, Sócrates demonstra a Trasímaco que toda arte é completa [ α α  α ]42 e 

ὀἳἶἳΝἵἳὄἷἵἷ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝὃuἷΝ“ἳὅΝἳὄtἷὅΝgὁvἷὄὀἳmΝἷΝἶὁmiὀἳmΝἳὃuἷlἷΝἳΝὃuἷmΝὂἷὄtἷὀἵἷm”ΝἭ υ  

 α  α  αὶ α  υ π   α ]43. Feito isso, Sócrates relaciona os 

sentidos de téchne, krátos e arkhé, demonstrando que no fundamento geral de toda arte, a arte 

governa o artífice para que ele possa proporcionar o vantajoso ao mais fraco e não ao mais 

forte44. 

No entanto, para Trasímaco, conhecimento (epistéme) passa a ser uma das condições 

para se ter o krátos, o que significa dizer que ὀãὁΝὧΝmἳiὅΝὃuἳlὃuἷὄΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝὃuἷΝὅἷὄὠΝὁΝ‘mἳiὅΝ

fὁὄtἷ’,ΝmἳὅΝὅὁmἷὀtἷΝὁὅΝὃuἷΝὂὁὅὅuíὄἷmΝumἳΝtéchne para governar. Dessa forma, Trasímaco está 

agora a tratar diretamente da téchne e sua relação com a epistéme. Nisso podemos retomar a 

passagem 338d9-339a4 para um reexame da mesma. Se não é qualquer governante que pode 

governar, mas somente aqueles que possuem a arte do governo, então também podemos dizer 

que as leis feitas por estes são infalíveis, pois são feitas por artífices no exercício máximo de 

sua arte. Para Trasímaco, com a inserção da arte do governo na discussão, associa téchne, 

epistéme e arkhé como determinantes para a relação entre justiça e cidade, fundamentais para 

a sua concepção de realismo político. Dessa forma, ao contrário do que Clitofonte sugere, o 

governante não faz leis que supõe serem convenientes e úteis para ele, mas faz leis que são 

realmente convenientes e úteis para si mesmo (o mais forte), e que cabe aos governados o 

cumprimento dessas leis. 

 

2.3 Injustiça e areté 

Temos já definidos o mais forte e o governante, precisamos verificar agora quem é o 

injusto segundo Trasímaco. Para isso, colocamos sua própria definição de injustiça. São duas 

as teses apresentadas: 

 

                                                 
41 SANTAS, G. Understanding Plato’s Republic. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, p. 21. 
42 Rep., 341d12. 
43 Rep., 342c7-8. 
44 Rep., 342c-d. 
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(T4)  ὲ αΝ α ,Ν αὶ Ν Ν Ν Ν Ν Ν αὶ α ,Ν  
’Ν Ν π Ν ὸ υΝ υ φ Ν Ν ,Ν αὶ α αΝ

Νπ Ν π Να , αυ ὺ Ν ὲ ’Ν π έ 
a injustiça é o contrário, e é quem comanda os verdadeiramente 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.45 
 
(Tἃ)Ν ὸ ’Ν Ν αυ  υ Ν Ν αὶ υ φ έ 
A injustiça é a própria vantagem e conveniência.46 

 

O injusto é definido por critério de comparação com o justo. Sendo o justo ingênuo, 

ele sempre será enganado pelo injusto nas relações que estabelecerem entre eles, e nisso 

ἦὄἳὅímἳἵὁΝἶὠΝvὠὄiὁὅΝἷxἷmὂlὁὅΝἶἷΝὅituἳὦõἷὅΝὁὀἶἷΝὁΝiὀjuὅtὁΝtἷmΝὅἷmὂὄἷΝmἳiὅΝἭπ  ]ΝἷΝὁΝ

justo sempre menos [ α  ]47. É baseado nestes dois conceitos que Boter irá 

apresentar a posição de Trasímaco ἷmΝ ὅἷuΝ ἳὄtigὁέΝ ἥἷguὀἶὁΝ ἷlἷΝ ἶἷfἷὀἶἷ,Ν “ἦὄἳὅímἳἵὁΝ

tacitamente assume que a essência da justiça é ,ΝὁΝὁὂὁὅtὁΝἶἳΝπ α,ΝumἳΝὁὂiὀiãὁΝ

ὃuἷΝὂἷὄtἷὀἵἷΝἳΝἵἳἶἳΝgὄἷgὁΝἶἷΝὅἷuΝ tἷmὂὁ,Ν iὀἵluiὀἶὁΝἢlἳtãὁ”48έΝἐὁtἷὄΝἷὀtἷὀἶἷΝὃuἷΝὁΝ‘ὁutὄὁ’ΝὧΝ

ὅἷmὂὄἷΝ ὁΝ ‘mἳiὅΝ fὁὄtἷ’,Ν ὅἷjἳΝ ὂúἴliἵὁΝ ὁuΝ ὂὄivἳἶὁνΝ ὁΝ gὁvἷὄὀἳὀtἷΝ ὧΝ umΝ ἵἳὅὁΝ ἷὅὂἷἵiἳlΝ ἶἷΝ ‘mἳiὅΝ

fὁὄtἷ’ΝὃuἷΝἷὅtὠΝἳὂtὁΝἳΝἵὁmἷtἷὄΝiὀjuὅtiὦἳΝὅἷmΝὁΝὄiὅἵὁΝἶἷΝὅἷὄΝὂuὀiἶὁ,Νἶiὅtiὀguiὀἶὁ-se do injusto 

privado49. Abaixo colocamos em resumo seu raciocínio:50 

1) A base da justiça é μΝiὅtὁΝὅigὀifiἵἳΝὃue qualquer um segue esta regra. Leis são 

designadas para manter esta έ 

2) A maioria das pessoas, no entanto, poderia preferir ter mais do que podem ter; se 

ἳlguὧmΝfὁὄΝἴἷmΝὅuἵἷἶiἶὁΝἷmΝtἷὄΝmἳiὅΝἭπ  ],ΝὁΝὄἷὅultἳἶὁΝimἷἶiἳtὁΝὧΝὃuἷΝἳlguὧmΝtἷὄὠΝ

menos [ α  ]έ 

3) Numa sociedade onde as leis são observadas como ,Ν ὃuἳlὃuἷὄΝ umΝ ὃuἷΝ ἳὅΝ

ὃuἷἴὄἷΝ ἶἷvἷΝ ἷvitἳὄΝ ὅἷὄΝ ὂuὀiἶὁΝ tἳὀtὁΝ ἳgiὀἶὁΝ ὅἷmΝ ὅἷὄΝ ὂἷὄἵἷἴiἶὁΝ Ἥ ᾳ] como usando a 

viὁlêὀἵiἳΝἭ ᾳ]. 

4) Se alguém que está na posição de governante deseja ter mais do que pode, ele faz 

iὅὅὁΝὂὁὄΝἶiὅὅὁlvἷὄΝἳΝ iἶἷὀtiἶἳἶἷΝἷὀtὄἷΝ lἷiὅΝἷΝ juὅtiὦἳμΝὁΝὃuἷΝἶἷΝfἳtὁΝὧΝ iὀjuὅtiὦἳΝ(ἳΝπ αΝἶὁΝ

governante) é chamado de justiça (obediência das leis). O governante que melhor está apto 

para isto é o tirano. 

                                                 
45 Rep., 343c5-d1. 
46 Rep., 344c8-9 
47 Cf. Rep., 343d3-343e7. 
48 BOTER, op. cit., p. 266-7. Também assume a mesma posição MAGUIRE, op. cit., p. 152-3. 
49 BOTER, op. cit., p. 267. 
50 BOTER, op. cit., p. 273-4. 
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5) Em todos os casos onde o justo tem que negociar com um injusto, seja um 

governante ou uma pessoa privada, o justo se dá pior; em todos os casos, no entanto, fazer a 

justiça traz o bem do outro e a desvantagem do justo. 

6) O governante e o injusto privado diferenciam-se somente em grau, seus objetivos 

ὅãὁΝὁΝmἷὅmὁμΝπ ανΝὅἷuὅΝὅigὀifiἵἳἶὁὅΝὅãὁΝἶifἷὄἷὀtἷὅμΝὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝuὅἳΝἷmΝὅἷuΝἴἷὀἷfíἵiὁΝ

ἳὅΝlἷiὅ,ΝὁΝiὀjuὅtὁΝὂὄivἳἶὁΝἳgἷΝ ᾳ αὶ ᾳ. 

De acordo com essa interpretação, temos a justiça como um bem alheio que, se for 

seguida por todos da cidade, trará benefício para todos. Boter faz uma distinção entre justiça 

essencial ( )Ν ἷΝ juὅtiὦἳΝ fὁὄmἳlΝ (ὁἴἷἶiêὀἵiἳΝ ὡὅΝ lἷiὅ)έΝχΝ juὅtiὦἳΝὃuἷΝὁὅΝgὁvἷὄὀἳἶὁὅΝἶἷvἷmΝ

obedecer é a justiça formal51, o governante ele mesmo está fora deste tipo de justiça. No 

entanto, a essência da justiça é a mesma para qualquer um, incluindo o governante, sendo ela 
52. Em oposição a Boter, podemos dizer que um benefício alheio não garante que todos 

os cidadãos de uma mesma pólis sejam beneficiados por este, já que, dar ao outro um 

benefício não indica uma distribuição igualitária do mesmo benefício a todos os cidadãos. Em 

ὂὄimἷiὄὁΝlugἳὄ,ΝὀãὁΝὀὁὅΝὂἳὄἷἵἷΝἵὁὄὄἷtἳΝἳΝiἶἷὀtifiἵἳὦãὁΝfἷitἳΝὂὁὄΝἐὁtἷὄΝἶὁΝ‘ὁutὄὁ’ΝὅἷὄΝὅἷmὂὄἷΝὁΝ

‘mἳiὅΝ fὁὄtἷ’έΝἥἷΝἶuἳὅΝὂἷὅὅὁἳὅΝ juὅtἳὅΝ fἳὐἷmΝὁΝἴἷm uma a outra, não há nenhuma relação de 

força (no sentido de krátos) entre elas, não sendo possível a identificação no outro de um 

‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’ΝἭ ]έΝἦἳmἴὧmΝὀãὁΝὂὁἶἷmὁὅΝtὁmἳὄΝὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷ,ΝὀἷὅtἳΝiὀtἷὄὂὄἷtἳὦãὁ,ΝἵὁmὁΝ

umΝἵἳὅὁΝἷὅὂἷἵiἳlΝἶἷΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’,ΝὂὁiὅΝὅἷΝὁΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’ΝὧΝὁΝ‘ὁutὄὁ’ΝἶἷΝumἳΝὄἷlἳὦãὁ,ΝἷmΝὀἳἶἳΝ

um governante se distinguiria em força dos governados quando pratica a justiça. 

Colocamos a seguir nossos argumentos da maneira como entendemos o longo discurso 

que Trasímaco faz na passagem 343b-344c, com o intuito de explicitar a nossa resposta: 

(i) A justiça e o justo são, na realidade, um bem alheio, conveniência do mais forte e 

de quem governa [  ὲ  α  αὶ ὸ α   α ὸ   ,   

 αὶ  υ φ ],Νi. e., o governante. (343c3-4) 

(ii) A justiça é o prejuízo próprio de quem obedece e de quem serve, i. e., os 

governados. (343c4-5) 

(iii) A injustiça comanda os verdadeiros ingênuos e os justos [     

  αὶ α ]έΝ(ἁἂἁἵἃ-7) 

(iv) A iὀjuὅtiὦἳΝὧΝἳΝὂὄóὂὄiἳΝvἳὀtἳgἷmΝἷΝἵὁὀvἷὀiêὀἵiἳΝἭ ὸ ’Ν  αυ  υ  

 αὶ υ φ ]έΝ(ἁἂἂἵἆ-9) 

                                                 
51 Cf. Rep., 338e3-4. 
52 BOTER, op. cit., p. 274-5. 
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(v) Os governados trabalham para a conveniência do verdadeiro mais forte 

Ἥ  ]Ν ἷΝ fἳὐἷmΝ ἳΝ fἷliἵiἶἳἶἷΝ Ἥ α α]Ν ἶἷlἷΝ ὅἷὄviὀἶὁ-o, mas de nenhuma 

maneira a deles próprios. (343c7-d1) 

(vi) Um indivíduo particular não pode ser nunca o mais forte (Cf. Polidamas, 338c8-

ἶ1)έΝἥὁmἷὀtἷΝἳὃuἷlἷΝὃuἷΝἶἷtὧmΝὁΝὂὁἶἷὄΝἭ ]ΝὂὁἶἷΝὅἷὄΝἵὁὀὅiἶἷὄἳἶὁΝὁΝmἳiὅΝfὁὄtἷ,ΝἷΝἷὅtἷΝὧΝὁΝ

que está no governo de uma cidade (Cf. 338d9). 

(vii) Em toda parte o homem justo tem menos do que o homem injusto [  α  

ὴ  υ πα α  α  ]έ (343d2-3) 

(viii)ΝχὅΝὄἷlἳὦõἷὅΝἶἷΝjuὅtὁΝἷΝiὀjuὅtὁΝἷὀtὄἷΝiὀἶivíἶuὁὅΝgiὄἳmΝἷmΝtὁὄὀὁΝἶὁΝπ  ΝἷΝ

do α  ,ΝmἳὅΝὀἷὀhumΝἶἷlἷὅΝὂὁὅὅuiΝὁΝ Νἷ,ΝὂὁὄΝiὅὅὁ,ΝὀãὁΝὂὁἶἷmΝὅἷὄΝἵὁὀὅiἶἷὄἳἶὁὅΝ

mais fortes enquanto indivíduos particulares. (343d3-e1) 

Se observarmos bem o que está dito em (i), podemos verificar que essa é a primeira 

vἷὐΝἷmΝὃuἷΝἦὄἳὅímἳἵὁΝutiliὐἳΝὁΝtἷὄmὁΝ α έΝἥἷguὀἶὁ entendemos o termo foi utilizado 

ὂἳὄἳΝἶἳὄΝumἳΝἶἷfiὀiὦãὁΝgἷὄἳlΝἶἳΝjuὅtiὦἳΝἵὁmὁΝὅἷὀἶὁ,ΝἷmΝὄἷἳliἶἳἶἷΝἭ  ],ΝumΝ‘ἴἷmΝἳlhἷiὁ’έΝ

χὅὅim,ΝtὁἶἳΝἷΝὃuἳlὃuἷὄΝὄἷlἳὦãὁΝὃuἷΝἷὀvὁlvἳΝjuὅtiὦἳΝtἷὄὠΝὃuἷΝὅἷΝὄἷmἷtἷὄΝἳΝiὅtὁέΝἡΝjuὅtὁΝἵὁmὁΝ‘ἳΝ

ἵὁὀvἷὀiêὀἵiἳΝἶὁΝmἳiὅΝfὁὄtἷ’ΝὧΝumἳΝparticularidade dessa definição geral que inclui apenas a 

ὄἷlἳὦãὁΝἷὀtὄἷΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝἷΝgὁvἷὄὀἳἶὁὅέΝἢὁἶἷmὁὅΝvἷὄifiἵἳὄΝὃuἷΝἷmΝ(i)ΝhὠΝumΝ‘ἷ’ΝὃuἷΝiὀἵluiΝὁΝ

‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’ΝἷΝὁΝ‘gὁvἷὄὀἳὀtἷ’ΝἵὁmὁΝumΝúὀiἵὁΝἷΝὄἷἳlΝἴἷὀἷfiἵiἳἶὁΝἶἳΝjuὅtiὦἳΝὀἷὅὅἷΝúὀiἵὁΝἵἳὅὁέΝ

Enquanto a definição geral de justiça é dita em (i) como sendo um bem alheio, a definição 

geral de injustiça consiste no que é dito em (iv) como sendo a busca da própria vantagem, 

pois se aplica a todos os tipos de injustos e não somente aqueles que estão no governo. Se 

incluirmos em (i) o que é dito em (iii), perceberemos que quem comanda [ ]ΝὁὅΝjuὅtὁὅΝὧΝἳΝ

injustiça. Isto constitui uma particularidade da injustiça na formação de um governo. 

Analisando o que é dito em (ii), temos que os governados, que são aqueles que cumprem o 

que é determinado pela lei, sempre têm prejuízo com isso. Somando (ii) a (v), percebemos 

ὃuἷΝ hὠΝ umΝ vἷὄἶἳἶἷiὄὁΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷΝ Ἥ  ]Ν ἳὁΝ ὃuἳlΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ gὁvἷὄὀἳἶὁὅΝ ἷὅtãὁΝ

subordinados. Dessa forma, se entendermos que há somente um verdadeiramente forte, não 

podemos aceitar que outro, senão o governante injusto, tenha o krátos. 

Ao examinarmos (vii), veremos mais um caso particular da definição geral da justiça 

que inclui toda a relação entre indivíduos. Somando isto ao que é dito em (viii), podemos 

entender que a relação entre justo e injusto entre indivíduos não se dá da mesma maneira que 

entre governante e governados. Enquanto nesta há o krátos do governante determinando o que 

deve ser feito pelo governado, naquela há uma relação que gira em tὁὄὀὁΝἶὁΝπ  ΝἷΝἶὁΝ
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α  έΝἡΝkrátos tem uma relação direta com a soberania53 e não pode ser entendido 

fora do governo no âmbito do homem comum e particular. O que Trasímaco parece aqui 

demonstrar com seus argumentos está relacionado ao que ele entende por ὸ Ν αΝ

υ Νπ ῖ 54,ΝἳὃuἷlἷΝὃuἷ,ΝὅἷguὀἶὁΝἶiὐ,ΝtἷmΝmἳiὁὄΝἵἳὂἳἵiἶἳἶἷΝἭ α ]ΝὂἳὄἳΝἳgiὄΝ

pela pleonexía, i. e., o tirano, como iremos ver adiante. É a partir deste homem, que exerce a 

injustiça no ápice da sua capacidade, que Trasímaco pretende discernir o quanto é mais 

vantajoso para o particular ser injusto do que justo55. Colocamos abaixo um quadro 

explicativo da nossa interpretação: 

 

(a) Definição geral: 

. Justiça – bem alheio (T3). 

. Injustiça – própria vantagem (T5). 

(b) Governo: 

. Justiça – conveniência do mais forte (T1) e obediência às leis (T2). 

. Injustiça – comanda os justos e os ingênuos (T4). 

 

Em resumo, a definição de Trasímaco sobre a justiça e a injustiça pode ser extraída 

dessa passagem. A justiça como um bem alheio e a injustiça como sendo a própria vantagem 

se adequam a todas as relações de justiça e injustiça expostas no argumento de Trasímaco. 

Com relação aos indivíduos, aqueles que fazem o justo promovem o bem do outro, aqueles 

que fazem o injusto, devido à pleonexía, promovem o seu próprio bem. Com relação ao 

governo, como o próprio Trasímaco afirma: “hὠΝumΝὅóΝmὁἶἷlὁΝἶἷΝjuὅtiὦἳΝἷmΝtὁἶἳὅΝpóleis – a 

conveniência do governo estabelecido. Ora estes é que detêm a força.”56. De fato, havíamos 

concordado que todo gὁvἷὄὀὁΝὧΝἵὁὀὅiἶἷὄἳἶὁΝὁΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’ΝὀumἳΝpólis. Se entendermos que o 

governo, ao possuir o krátos, faz leis para a sua própria conveniência, podemos dizer que 

cumprir a lei é beneficiar o governante em exercício. Desse modo, quem detém o poder 

também detém todos os benefícios do governo e isso valeria para todos os tipos de governo 

sejam eles tirânicos, democráticos ou oligárquicos57. Como bem aponta Kerferd, a teoria de 

Trasímaco não é necessariamente subversiva58. Em uma democracia, por exemplo, fazer o 

bem alheio é fazer o bem a todos os cidadãos que têm representação direta na democracia, 

                                                 
53 BORDES, op. cit., p. 238. 
54 Rep., 344a1. 
55 Rep. 344a2-3. 
56 Rep., 338e6-339a2. 
57 Cf. Rep. 338d6-7. 
58 KERFERD, (1947/1976), p. 563. 
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ὅἷὀἶὁΝἷὅtἳΝὁΝ‘mἳiὅΝfὁὄtἷ’έΝἓmΝumἳΝὁligἳὄὃuiἳ,ΝὁΝἴἷὀἷfíἵiὁΝvἳiΝὂἳὄἳΝἳlguὀὅΝὂὁuἵὁὅΝὀὁΝὂὁἶἷὄέΝ

Entretanto, se nos lembrarmos do que foi dito na passagem 340c-341a, o governo não é 

ἵὁὀἶiὦãὁΝὅufiἵiἷὀtἷΝὂἳὄἳΝὃuἷΝὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝὅἷjἳΝὁΝ‘mἳiὅΝ fὁὄtἷ’έΝÉΝἵὁὀἶiὦãὁΝὀἷἵἷὅὅὠὄiἳΝὂἳὄἳΝὁΝ

governante que ele tenha conhecimento, pois, sem este, ele não está livre do erro e, dessa 

forma, não pode ser considerado o mais forte. 

 

2.4 Arte e benefício 

Trasímaco entende que o governo deve ser mantido por uma téchne própria que 

capacitaria o governante a bem administrar a cidade e a recolher para si todos os misthoí. 

Dessa forma, irá fazer a analogia do governante com um pastor e os governados como 

ovelhas, de maneira que o interesse do governante em governar é retirar o máximo proveito 

dos governados59. A figura do pastor-governante é uma figura clássica da antiguidade60 e 

pode ser uma referência direta aos grandes reis que possuíam grandes domínios sobre o seu 

poder. Para Trasímaco, será através do conhecimento de sua arte que um governante pode ser 

considerado como sendo um verdadeiro governante [  α  υ ]61 e tirar para si 

todos os benefícios que levam a felicidade. Citemos como ele irá introduzi-lo: 

 

 ὲ α α ῃ, ὰ  πὶ ὴ   α  ῃ ,  ὸ  ὲ  
α α α α  π ῖ, ὺ  ὲ α  αὶ α    
α  υ .  ὲ  υ α ,   α ὰ ὸ  α αὶ 

ᾳ αὶ ᾳ φα ῖ α , αὶ ὰ αὶ α αὶ α αὶ α, ὰ υ . 
 φ’Ν   α   α  ὴ ῃ, α   αὶ   ὰ 

α· [...] π ὰ    π ὸ  ῖ   π  α  αὶ α ὺ  
απ  υ α , ὶ   α   α  αὶ 

α  α ,   πὸ  π  ὰ αὶ πὸ     
π α  α ὸ  ὴ   α  α·  ὰ  ὸ π ῖ  ὰ α ὰ αὶ ὸ 
π  φ  υ    ὴ  α . 
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 às ocultas e pela violência, quer sejam sagrados ou 
profanos, 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, 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 ele cometeu essa injustiça completa. É 
que aqueles que criticam a injustiça não a criticam por recearem praticá-la, mas 
por temerem sofrê-la.62 

 

                                                 
59 Rep., 343b. 
60 Cf. LIMA, P. B. ἢὄὁgymὀἳὅiἳΝἐἳὅilἷiἳὅέΝδ’imὂἷὄὁΝὂἷὄὅiἳὀὁΝἷΝ l’immἳgiὀἷΝὂἳὅtὁὄἳlἷΝὀἷllἳΝ ὄiflἷὅὅiὁὀἷΝὂὁlitiἵἳΝ
antica. In: PANI, M. (a cura di). Epigrafia e territorio. Politica e società. Bari: Edipuglia: 2007, p. 273-289. 
61 Cf. Rep., 343b5. 
62 Rep., 344a4-c4. 
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O tirano é visto como o verdadeiro governante na visão de Trasímaco, pois permite a 

esse tipo de governante se preocupar unicamente com o próprio benefício, podendo agir 

livremente com a injustiça. Com a introdução do tirano como paradigma do governante 

injusto, já podemos analisar melhor o raciocínio de Trasímaco sobre a função da justiça no 

governo. O tirano seria, na visão de Trasímaco aquele que melhor conciliaria as teses 

propostas, pois (i) manda na cidade e, portanto, é o mais forte, (ii) sendo o governante faz as 

leis da maneira como lhe aprouver, (iii) obriga aos governados o cumprimento da justiça, (iv) 

age livremente em benefício próprio63. 

Sócrates retomará à téchne para demonstrar que Trasímaco, depois de ter dado a 

definição do verdadeiro médico, não julgou necessário guardar rigorosamente a do 

verdadeiro pastor [  ὸ    α ὸ  ὸ  π   ὸ    π α 

 ᾤ υ ῖ    φυ α ]64, de maneira que se deve manter o rigor 

guardado anteriormente da definição de téchne. Desse modo, Sócrates irá introduzir a 

seguinte argumentação: 

 

[...] π ὶ  π · ὶ α   φα ὲ      
α  α ,  α  ὴ  α  ; [...] 

Ἀ ὰ , φ , α. 
 αὶ φ α   α  ὰ ῖ  πα α  ’Ν  ,  α ὴ 

ὲ  α , υ ὴ ὲ α    π ῖ , αὶ α  α  ; 
 αὶ ὴ ; α  ὰ  α   α · [...]    

φ α     α  α  α ; 
Ἔ , φ . 

α α φ α   φ α  π   υ ,     
 α  π  π’Ν υ φ α . 

Ἔ , φ . 
Φα ὲ    ὸ ὸ  υ υ  φ ῖ α  ὺ  υ ὺ  πὸ  
π α    ῃ α  α ῖ . [...]  α π   α  

  α   φ α ,    , ’,Ν  ῖ  
π ῖ α ,  ὲ  α ὴ α  π ῖ,  ὲ α ὴ , αὶ  ὲ  

ὴ α ,  ὲ α ὴ α  π  , αὶ α  α  π α  
 ὸ α    α  αὶ φ ῖ ῖ  φ’Νᾧ α α . ὰ  ὲ 

ὴ ὸ  α  π α , ’Ν  φ ῖ α   υ ὸ  πὸ  ; 
 φα α , φ . 

Ἆ ’Ν  ’Ν φ ῖ , α  π ῖ α α ; 
α  . 

- [...]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. 

                                                 
63 Klosko (1984, p. 11) e Everson (1998, p. 116-7) argumentam que há uma inconsistência existente nos 
argumentos de Trasímaco devido à incompatibilidade de (T3) com as leis feitas pelo governante, pois, no caso 
do tirano, aquele que faz as leis seria o mesmo que as infringiria. Tais considerações nada mais são do que uma 
reafirmação de uma definição legalista em Trasímaco, pois reduziria a justiça a questões de obediência às leis 
somente. Chappell (2000, p.101-107), em resposta, irá dizer que não há evidência de que Trasímaco espera que a 
justiça e a injustiça possam ser definidas somente em termos de obedientes a lei e seus opostos. 
64 Rep., 345c2-4. 
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- 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.65 

 

Na tentativa de refutar Trasímaco em seu argumento, Sócrates, em resumo, defende 

que cada arte se diferencia por uma dýnamis específica que produz uma utilidade. Esta 

utilidade [ φ α]ΝὧΝἵὁὀvἷὀiἷὀtἷΝἳὁΝὂἳἵiἷὀtἷΝἶἳΝἳὄtἷΝἷΝὀãὁΝἳὁΝὅἷuΝἳgἷὀtἷέΝἢἳὄἳΝὃuἷΝὁΝἳgἷὀtἷΝ

possa se beneficiar é preciso atribuir junto de cada arte uma segunda arte que é a arte dos 

luἵὄὁὅΝ Ἥ ]Ν ὃuἷΝ ὂὄὁἶuὐΝ umΝ ὅἳlὠὄiὁΝ Ἥ ]Ν ὃuἷΝ iὄὠΝ ὄἷἵὁmὂἷὀὅá-lo pelo serviço. 

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 isto66. Podemos 

dizer assim, que os misthoí e a ophelía são referentes a pessoas diferentes, um é o que pratica 

a arte e recebe os misthoí por sua prática, e o outro aquele que recebe a ophelía própria da arte 

em questão. Para que Trasímaco possa manter o seu argumento de que a justiça é a 

conveniência do mais forte, ele deve conseguir provar a possibilidade de uma téchne que vise 

a sua própria vantagem. Somente assim ele poderia defender a existência de um governante 

que aja em seu próprio benefício. Trasímaco assim entende o exemplo do pastor que cuida das 

ovelhas visando tirar delas o seu próprio benefício67. Por analogia, o governante agiria como 

um pastor e retiraria o seu benefício dos governados. 

De acordo com ἤὁὁἵhὀik,ΝἥóἵὄἳtἷὅΝ “uὅἳΝ iὅtὁΝ ἭἳΝ ἳὀἳlὁgiἳΝ ἵὁmΝἳΝ téchne] para refutar 

Trasímaco, um professor profissional para quem a justiça é uma téchne e em benefício do 

                                                 
65 Rep., 346a1-e2. Grifos e modificações na tradução são nossos. 
66 Rep., 346a1-e2. 
67 Rep., 345c-d. 
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gὁvἷὄὀἳὀtἷ”68, mas para o próprio Sócrates a justiça não é uma téchne,ΝὂὁiὅΝὧΝἳὂἷὀἳὅΝ“similar 

a téchne em seu relacionamento com o semelhante e o dessemelhante. Disto não se segue 

necessariamente que a justiça como conhecimento seja uma téchne”69. Roochnik sugere que o 

sentido de Platão utilizar a analogia com a téchne em suas obras é exortativo e refutativo, não 

sendo o propósito da analogia estabelecer um modelo teórico do conhecimento moral70. Por 

um lado, concordamos com Roochnik que Sócrates não concebe a justiça como uma téchne, 

por outro lado, discordamos que Trasímaco pense ser a justiça uma téchne. Segundo 

entendemos, ambos concordam que o governo é uma téchne que deve ser exercida pelo 

governante, e é por isso que podemos falar em uma téchne do governante. O tratamento que 

cada um dá à téchne com relação à justiça é, no entanto, distinto. Trasímaco faz com que a 

arte do governo produza justiça, pois os governados devem ser justos cumprindo as 

determinações do governante. Ao contrário, no argumento de Sócrates, se o governante tem 

que ser justo, então há uma arte do governo que é exercida pela presença da justiça, não sendo 

esta o seu produto. Ambos incluem a justiça na téchne do governo, mas de maneira distinta. 

Isso, como veremos mais à frente, ocasionará em tipos de governos diferentes. 

Se passarmos à análise da misthotiké, podemos perceber que ela difere das outras 

téchnai exemplificadas por Sócrates, pois não se enquadra na definição de téchne dada, já que 

visa a vantagem do artífice que dela se utiliza71. A argumentação de Sócrates propõe uma 

reconstrução da própria téchne fora da sua função econômico-social72. Dessa forma, ele 

admite um misthós ao artífice adquirido através da misthotiké no exercício da sua própria 

téchne. Tal misthós deve ser entendido não somente como dinheiro, mas no sentido amplo de 

‘ὄἷἵὁmὂἷὀὅἳ’Ν ὃuἷΝ ὅἷΝ ὄἷἵἷἴἷΝ ἳὁΝ utiliὐἳὄ sua arte para a conveniência do seu objeto. No 

exemplo do pastor73, Sócrates vai dizer que aquele que exercer verdadeiramente a sua função 

quererá cuidar do bem-estar das ovelhas, em vista do melhor para elas. No entanto, a 

separação socrática em duas artes distintas, a do ganho e a do pastor, é estranha, pois não 

                                                 
68 ROOCHNIK, D. Of Art and Wisdom. Plato’s Understanding of Téchne. Pennsylvania: The Pennsylvania State 
University Press; University Park, 1996, p. 144. 
69 Iἴiἶέ,ΝὂέΝ1ἂἃνΝtἳmἴὧmΝὂέΝ1ἂἄμΝ“juὅtiὦἳΝὧΝumΝtiὂὁΝἶἷΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁ,ΝἷΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝὧΝἷxἷmὂlifiἵἳἶὁΝὂὁὄΝ téchne 
– disto não se segue que justiça é um tipo de téchne”έ 
70 ἤἡἡἑώἠIK,ΝἒέΝἥὁἵὄἳtἷὅ’ὅΝuὅἷΝὁfΝtἷἵhὀἷ-analogy. Journal of the History of Philosophy, v. 24, n. 3, 1986, p. 
303. ἤἡἡἑώἠIK,Ν1λλἄ,Ν ὂέΝ 1ἁἁνΝ “ὅἷΝ areté é assumida como sendo conhecimento, e se téchne é o modelo do 
conhecimento moral, uma inaceitável consequência – nominalmente, areté não é conhecimento – se sucede. 
Como um resultado, no território platônico, téchne ὀãὁΝὧΝὂὄὁὂὄiἳmἷὀtἷΝumΝmὁἶἷlὁΝὂἳὄἳΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝmὁὄἳl”έ 
71 Cf. VEGETTI, op. cit., p. 248 et seq. 
72 CAMPESE, S. Misthotike. In: VEGETTI, M. (ed.). Platone. La Repubblica, v. I, Napoli: Bibliopolis, 2010, p. 
259. 
73 Rep., 345c-d. 
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admite que haja uma recompensa consequente da arte do pastor, mas entende que a 

recompensa só virá de uma segunda arte, i. e., a misthotiké. Segundo Roochnik, 

 

Esta téchne dos lucros é estranha. Primeiro, ela pode ser comum com todas as 
téchnai nas quais salários são pagos e, dessa maneira, não pode ter seu próprio 
ἵἳmὂὁΝἶἷΝὂἷὄíἵiἳέΝἑὁmὁΝἐlὁὁmΝἵὁlὁἵὁu,Ν‘ἳΝἳὄtἷΝἶὁὅΝluἵὄὁὅΝὧΝuἴíὃuἳέΝἓlἳΝἳἵὁmὂἳὀhἳΝ
todas as outras artes e direciona suas ações. Ela é, portanto, uma arte 
ἳὄὃuitἷtôὀiἵἳ’74έΝἢἳὄἳΝἐlὁὁm,ΝἷmΝὁutὄἳὅΝὂἳlἳvὄἳὅ,ΝἷlἳΝὧΝumἳΝἳὄtἷΝἶἷΝ‘ὅἷguὀἶἳΝὁὄἶἷm’έΝ
Mas isso não é bastante certo. A arte dos lucros certamente não direciona a ação das 
outras téchnai. Ganhos são um subproduto das outras téchnai, e para ganhá-los um 
artífice não precisa nem saber nem praticar alguma outra coisa além da sua própria 
téchne. Como esta não requer nenhum conhecimento especial, na verdade, nenhum 
conhecimento de todo, como a arte dos lucros pode ser concebida como uma 
téchne?75 

 

ἤὁὁἵhὀik,Ν ὅἷguiὀἶὁΝ ἐlὁὁm,Ν vἳiΝ ὄἷὅὂὁὀἶἷὄΝ ὡΝ ὃuἷὅtãὁΝ ἶiὐἷὀἶὁΝ ὃuἷΝ “gἳὀhὁὅΝ ὅãὁΝ

simplesmente um subproduto de uma téchne ἶἷΝὂὄimἷiὄἳΝὁὄἶἷm”76. Mas isso nada mais é do 

que fugir do problema posto por Sócrates. A existência de uma arte que visa o próprio 

benefício, como a misthotiké, mesmo que uma exceção à regra, não nos permite falar em uma 

definição geral de téchne que envolva sempre e necessariamente o benefício do paciente 

próprio da arte. Mesmo se atribuíssemos a misthotiké como sendo executada pelo beneficiado 

da téchne principal, como no caso do paciente que paga o médico, ainda assim não 

resolveríamos o problema da misthotiké, pois ela continuaria a ser uma arte sem uma epistéme 

específica, podendo ser utilizada por todos indistintamente. Isso abre a possibilidade para uma 

outra maneira de interpretar o pastor: o fim de sua arte não está em cuidar em si das ovelhas, 

mas o cuidar das ovelhas é meio para um objetivo maior que é a sua própria recompensa. É 

justamente com base nisso que Trasímaco defende o seu governante-pastor: este, assim como 

o pastor, cuida e governa os governados com o fim último de se beneficiar com os misthoí.77 

Dessa forma, o governante injusto de Trasímaco utilizará como meio tudo aquilo que tiver 

como fim o seu próprio benefício, não estando os misthoí de forma alguma separados da 

própria arte de governar. 

Penner defende que ao elevar o discurso a um estatuto epistêmico do governante que 

não erra, Trasímaco cria automaticamente uma ciência do governo78. Como ciência79, a arte 

                                                 
74 BLOOM, A. The Republic of Plato. New York: Basic Books, 1968, p. 333. 
75 ROOCHNIK (1996), p. 143. 
76 Ibid., p. 145. 
77 ἑfέΝKἓἤἔἓἤἒΝ(1λἂἅή1λἅἄ),ΝὂέΝἃἃἀνΝ“ὀὁΝἵἳὅὁΝἶἳΝἳὄtἷΝἶἷΝgὁvἷὄὀἳὄ,ΝὁΝὁἴjἷtὁΝ imἷἶiἳtὁΝὧΝὁΝgὁvἷὄὀἳἶὁ,ΝmἳὅΝὁΝ
ὁἴjἷtὁΝúltimὁΝὧΝὁΝiὀtἷὄἷὅὅἷΝἶὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷ”έ 
78 PENNER, T. Thrasymachus and the   Ruler. Skepsis, v. 20, 2009, p. 206-7. 
79 Penner parece utilizar a ὂἳlἳvὄἳΝ‘ἵiêὀἵiἳ’ΝἶὁΝmἷὅmὁΝmὁἶὁΝὃuἷΝutiliὐἳmὁὅΝἳΝὂἳlἳvὄἳΝ‘ἳὄtἷ’,Νὄἷfἷὄiὀἶὁ-se dessa 
forma ao termo grego téchne que, no Livro I da República, aparece associado à epistéme. 
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do governante deve seguir uma definição precisa, não podendo fazer menção a casos 

particulares80. Analisando se é possível se falar de um governante que reúna os misthoí em 

seu próprio benefício, Penner discorda desta possibilidade, pois haveria uma ciência híbrida, 

enquanto, pelo argumento de Sócrates, a arte dos lucros é uma arte à parte que se adiciona à 

outra arte81. Mesmo que haja uma ciência geral de ganhar os próprios benefícios ao governar 

tirando vantagem dos governados, há ainda uma incoerência82, sendo esta, que não há ciência 

do completamente injusto, pois, de acordo com Penner, a injustiça depende da justiça83. 

Mas o tirano é aquele que não apenas visa seu próprio benefício como aquele que 

controla a justiça dos governados. Nesse caso, o que Trasímaco está a dizer é que a justiça 

está subordinada à injustiça do governante, não o contrário, como pretendemos demonstrar. 

Dessa forma, o tirano não seria o completo injusto porque infringe todas as leis, como 

defendem as teorias legalistas. Ele seria o completamente injusto, primeiro, porque ele age em 

benefício próprio quando assim deseja; segundo, é o governante e, portanto, aquele que 

determina o justo; e terceiro, faz as leis em sua própria conveniência e, por isso, é aquele que 

recebe todos os benefícios dos governados quando estes cumprem seus atos com justiça, pois 

domina-os com seu poder84. O governante de Trasímaco é muito engenhoso, pois ele, como 

detentor do krátos, se livra de qualquer infração da lei. 

A questão que nos fica é se Trasímaco consegue defender o seu modelo de governante, 

garantindo neste a felicidade e a bem-aventurança do tirano. Para isso, ele deve ser capaz de 

defender a sua concepção de governo, que consiste na arte de governar pela injustiça, 

demonstrando a sua possibilidade epistêmica, para o pleno desenvolvimento de uma téchne da 

injustiça. 

 

2.5 Arte e injustiça 

A maneira pela qual Sócrates e Trasímaco entendem a téchne do governante leva a 

tipos de governo diferentes. Há entre os dois uma clara disputa entre quem é, de fato, o 

verdadeiro governante: o justo (defendido por Sócrates) ou o injusto (defendido por 

Trasímaco). Tal disputa deve ser também resolvida no campo epistêmico, pois Trasímaco 

                                                 
80 Ibid., p. 209. 
81 Ibid., p. 208. 
82 Ibid., p. 210. 
83 Ibid., p. 213. 
84 Cf. KERFERD (1λἂἅή1λἅἄ),ΝὂέΝἃἃλνΝ“ἷmΝὂὄὠtiἵἳ,ΝἳΝjuὅtiὦἳΝ(ὃuἳὀἶὁΝὁlhἳmὁὅΝἶὁΝὂὁὀtὁΝἶἷΝviὅtἳΝἶὁὅΝgὁvἷὄὀἳἶὁὅ)Ν
equivale a procurar o interesse do mais forte como sendo um interesse alheio, enquanto a injustiça, que é 
normalmente possível para o governante somente, é proveitὁὅἳΝ ἷΝ vἳὀtἳjὁὅἳΝ ὂὁὄΝ ὅiΝmἷὅmἳ”έΝἤἓἓVἓ,Ν 1λἆἃ,Ν ὂέΝ
ἀἃλνΝ“juὅtiὦἳΝὧΝὁΝiὀtἷὄἷὅὅἷΝἶὁΝἕὁvἷὄὀἳὀtἷΝmἳiὅΝfὁὄtἷ”έΝἥἢχἤἥώἡἦἦ,ΝὁὂέΝἵitέ,ΝὂέΝἂἁἂνΝ“ἳΝὅuὂἷὄiὁὄiἶἳἶἷΝἶὁΝiὀjuὅtὁΝ
ὧΝὅimὂlἷὅmἷὀtἷΝὁΝὅuὂὄἷmὁΝἵὁὀtὄὁlἷΝἶὁὅΝmἷiὁὅΝὂἳὄἳΝὁΝὂὁἶἷὄ”έ 
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pretende demonstrar a possibilidade do governo injusto na cidade. Ou seja, a sua concepção 

de governo envolve a defesa de uma epistéme técnica que possibilite o krátos do governo 

injusto, cujo paradigma seria a tirania. Para Trasímaco a epistéme é condição necessária para 

se ter o krátos e, desse modo, aquele que conseguir demonstrar qual é, de fato, o verdadeiro 

governante, estará também provando que tipo de governante é o verdadeiro detentor da arte 

do governo, podendo ὅἷὄΝ ἵhἳmἳἶὁΝ ἶἷΝ ‘mἳiὅΝ fὁὄtἷ’έΝ ἥἷΝ ἳὅΝ ὂὄἷmiὅὅἳὅΝ ἶἷΝ ἥóἵὄἳtἷὅΝ fὁὄἷmΝ

totalmente aceitas e a conclusão obtida for de que o governante enquanto artífice visa a 

conveniência/utilidade do governado, então, este governante só pode ser justo85. Tomado 

desta maneira, o tirano de Trasímaco não seria considerado um verdadeiro governante, pois 

este age em seu próprio benefício. Trasímaco, assim, só poderia apontar uma prática que 

ocorre nos governos, uma tese descritiva da justiça e da injustiça, mas não poderia defender o 

governante injusto como verdadeiro governante. Para manter sua tese do governo injusto, 

Trasímaco deveria negar as premissas de Sócrates e defender que o governo beneficia 

unicamente o governante. 

Chappell em seu artigo86 defende que há apenas uma tese descritiva em Trasímaco e 

não uma tese prescritiva. Para isso, tentará provar que Trasímaco não utiliza os termos vício e 

virtude nem para a justiça nem para a injustiça. A injustiça seria a característica do homem 

virtuoso e excelente, mas sem ser ela mesma o caráter principal que faz dele um homem 

virtuoso87. Concordamos com Chappell que há uma tese descritiva em Trasímaco, entretanto, 

o que não aceitamos é que não haja distinção entre vício e virtude nos argumentos defendidos 

por Trasímaco. Será exatamente a distinção entre vício e virtude que Trasímaco irá fazer com 

relação a justiça e a injustiça, dando a cada uma delas um valor correspondente. Dessa forma, 

o que defendemos é que, além de ter uma tese descritiva, Trasímaco tem uma tese prescritiva 

sobre a injustiça. 

Isso fica claro quando ele se refere ao governante como artífice que não erra no 

ἷxἷὄἵíἵiὁΝἶἷΝὅuἳΝfuὀὦãὁ,ΝἦὄἳὅímἳἵὁΝtἳmἴὧmΝἳὂὄὁximἳΝἶἷὅὅἳΝἶἷfiὀiὦãὁΝὁΝὅὠἴiὁΝἭ φ ]88. Se 

tomarmos o sábio ligado ao argumento da infalibilidade do artífice, teremos um argumento de 

                                                 
85 Cf. Rep., 341c-343a. 
86 CHAPPELL, 199ἁ,ΝὂέΝἂνΝ“ἓuΝiὄἷiΝἳὄgumἷὀtἳὄΝὃuἷΝἦὄἳὅímἳἵὁΝὀãὁΝtἷmΝumἳΝtἷὅἷΝὂὄἷὅἵὄitivἳΝὅὁἴὄἷΝἳΝjuὅtiὦἳ,ΝmἳὅΝ
ὅὁmἷὀtἷΝ tἷmΝ umἳΝ tἷὅἷΝ ἶἷὅἵὄitivἳΝ ὅὁἴὄἷΝ ἳΝ juὅtiὦἳ”έΝ ἐχἤἠἓY,Ν ἤέΝ ἥὁἵὄἳtἷὅ’Ν ἤἷfutἳtiὁὀΝ ὁfΝ ἦhὄἳὅymἳἵhuὅέΝ IὀμΝ
SANTAS, G. The Blackwell Guide to Plato’s Republic. Malden: Blackwell Publishing, 2006, p. 45; concorda 
ἵὁmΝ ἑhἳὂὂἷllΝ ἳἵὄἷὅἵἷὀtἳὀἶὁΝ ὃuἷΝ ἦὄἳὅímἳἵὁΝ “ἷὅtὠ,Ν ἶἷΝ fἳtὁ,Ν ὂὄἷὅὅuὂὁὀἶὁΝ umΝ lugἳὄΝ ἵὁmumΝ ἷΝ umἳΝ ἵὁὀἵἷὂὦãὁΝ
tradicional de justiça, famosamente estabelecida pelo antigo poeta Hesíodo em uma de suas obras centrais da 
tradição moral grega, Os Trabalhos e os Dias”έ 
87 CHAPPELL, 1993, p. 9. 
88 Rep., 340e5. 
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conhecimento [ π ]89. Dessa forma, o artífice tem um saber que o impede de errar e se 

ele erra em algum momento, é porque este saber o abandonou, não devendo ser chamado 

artífice aquele que se encontra nesta situação. A única maneira de manter o argumento de 

Trasímaco coerente seria a recusa dele da definição do governante como um artífice que visa 

a utilidade do governado, mantendo assim que o governante é um tipo especial de artífice que 

visa sua própria utilidade90. Esta seria a solução para manter o verdadeiro governante como 

sendo o mais injusto dos homens. Para fazer isto, Trasímaco terá de defender a injustiça como 

excelência [ ]ΝἷΝὁΝiὀjuὅtὁΝἵὁmὁΝὅὠἴiὁΝἭ φ ]ΝὀὁὅΝὅἷuὅΝἳfἳὐἷὄἷὅ,ΝὁΝὃuἷΝiὀἶiἵa claramente 

que há, nos argumentos apresentados por Trasímaco, uma tese prescritiva. Com o intuito de 

esclarecer este ponto, Sócrates irá prosseguir com Trasímaco a discussão em torno do melhor 

tipo de vida: se é a injusta ou a justa91. 

Para Trasímaco a juὅtiὦἳΝ ὧΝ umἳΝ ὅuἴlimἷΝ iὀgἷὀuiἶἳἶἷΝ Ἥπ υ α α α 92] e a 

iὀjuὅtiὦἳΝὧΝὂὄuἶêὀἵiἳΝἭ υ α ]93, ὅἷὀἶὁΝὅἷὀὅἳtὁὅΝἷΝἴὁὀὅΝἭφ  αὶ α ]ΝὅὁmἷὀtἷΝὁὅΝ

hὁmἷὀὅΝ ἵἳὂἳὐἷὅΝ Ἥ υ  π ]Ν ἶἷΝ ὅἷὄἷmΝ ἵὁmὂlἷtἳmἷὀtἷΝ iὀjuὅtὁὅ,Ν ἵὁmΝ fὁὄὦἳΝ ὂἳὄἳΝ

submeterem à sua autoridade as póleis94. Ao tratar do homem com dýnamis para ser 

completamente injusto, Trasímaco está a falar novamente do tirano95. É este que simboliza 

seu verdadeiro governante, único capaz da mais completa injustiça96. Como ele deixa bem 

claro, os outros tiὂὁὅΝἶἷΝiὀjuὅtiὦἳΝ“ὅãὁΝὂὁὄΝἵἷὄtὁΝὂὄὁvἷitὁὅὁὅ,ΝἷὀὃuἳὀtὁΝὀãὁΝἶἷὅἵὁἴἷὄtὁὅέΝεἳὅΝ

ὀãὁΝvἳlἷΝἳΝὂἷὀἳΝfἳlἳὄΝἶἷὅtἷΝἳὅὅuὀtὁ,ΝmἳὅΝὅimΝἶἳὃuilὁΝἶἷΝὃuἷΝhὠΝὂὁuἵὁΝfiὐΝmἷὀὦãὁ” [ υ ῖ 

ὲ  ,  ’Ν , αὶ ὰ α α, π  α ῃ‧Ν  ὲ  α υ, ’Ν  υ ὴ 

]97. Entendemos, dessa maneira, a partir da própria colocação de Trasímaco (acima 

citada), que ao falarmos de injusto estaremos falando agora do completamente injusto, i. e., o 

tirano. De acordo com Trasímaco, somente este tipo de injusto, capaz da mais completa 

injustiça, pode ser elevado ao estatuto de phrónimos e agathós. 
                                                 
89 Rep., 340e3. 
90 Alguns estudiosos da passagem defendem que nem toda arte tem como fim o benefício do seu objeto. Cf. 
ἕἧἦώἤIἓ,ΝὁὂέΝἵitέ,ΝὀέΝἄἃ,ΝὂέΝἆἅνΝ“JὁὅἷὂhΝ(A. and M. Phil. 24 e 22) nota que Sócrates está certo ao afirmar que o 
propósito de uma arte como tal não é beneficiar o praticante, ainda que com ela ganhe a vida, mas errado em 
admitir que o propósito de todas as artes é beneficiar outros para os quais elas são exercidas. Um caçador exerce 
sua arte pela carne de caça, mas não em benefício dela, um dançarino por seu próprio corpo, que pode distender 
ὁuΝfἷὄiὄΝὂἳὄἳΝἳlἵἳὀὦἳὄΝἳΝὂἷὄfἷiὦãὁ”νΝώἓἠἒἓἤἥἡἠ,ΝὁὂέΝἵitέ,ΝὂέΝἀἀἄνΝ“ἳΝἳὄtἷΝἶἳΝtὁὄtuὄἳ”έ 
91 Rep., 347e et seq. 
92 Segundo GUADIN, C. ΗΘ ΑμΝ δἳΝ ἦhὧὁὄiἷΝ ἢlἳtὁὀiἵiἷὀὀἷΝ ἶἷΝ δ’Iὀὀὁἵἷὀἵἷέ Revue Philosophique de La 
France et de l’Étranger,ΝtέΝ1ἅ1,ΝὀέΝἀ,Ν1λἆ1,ΝὂέΝ1ἂἆνΝἳὁΝutiliὐἳὄΝἳΝὂἳlἳvὄἳΝ α “ἦὄἳὅímἳἵὁΝἵὁὀviἶἳΝἥóἵὄἳtἷὅΝἳΝ
ὂἷὀἷtὄἳὄ,ΝἵὁmὁΝἷlἷ,ΝὀὁΝ‘ὀἷgἳtivὁ’ΝἶἳΝjuὅtiὦἳΝὃuἷΝὧΝἳΝlἷiΝὄἷἳlΝἶἳΝὂὁlítiἵἳΝἳtἷὀiἷὀὅἷ”έ 
93 Rep., 348d. 
94 Rep., 348d. 
95 Cf. Rep., 344a1νΝ ὸ Ν αΝ υ Νπ ῖ έ 
96 O homem capaz, no caso citado, é aquele que tem dýnamis suficiente para realizar a mais completa injustiça. 
Esse, como apontamos na nota anterior, só pode ser o tirano. 
97 Rep., 348d7-9. 
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O que precisa ficar claro aqui é a divisão da injustiça feita por Trasímaco. De um lado 

temos a injustiça comum, do outro temos a completa injustiça. O fator determinante para essa 

distinção será o krátos, de modo que aquele que detém o krátos, ocupando o lugar de 

governante, pode realizar completamente a injustiça. Ambas seriam vantajosas e procurariam 

tirar o máximo proveito de suas ações, mas somente a última, a completa injustiça, leva à 

felicidade. Duas passagens parecem suportar está interpretação. Colocá-las-emos uma seguida 

da outra para fins explicativos: 

 

1.  φ’Ν   α   α  ὴ ῃ, α   αὶ   ὰ 
α· αὶ ὰ  υ  αὶ απ αὶ αὶ  αὶ π αὶ αὶ 

π α   α ὰ     α υ  α α . π ὰ  
  π ὸ  ῖ   π  α  αὶ α ὺ  απ  υ α , 
ὶ   α   α  αὶ α  α ,   

πὸ  π  ὰ αὶ πὸ     π α  α ὸ  ὴ   α  
α· 

Se alguém cometer qualquer destas partes da injustiça não estando oculto, é 
castigado e recebe as maiores injúrias. Efetivamente, a quem cometer qualquer 
desses malefícios isoladamente, chama-se sacrílego, comerciante de escravos, 
gatuno, espoliador, ladrão. Mas se este, além de se apropriar dos bens dos 
cidadãos, faz deles escravos e os torna seus servos, 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 ele cometeu essa injustiça completa.98 
 
2.  αὶ φ ὶ ,  Θ α α ,  α  αὶ α ὶ  ; 

  , φ ,   ῖ , π   αὶ  υ  π  φ’Ν
αυ ὺ  π ῖ α ∙ ὺ ὲ    ὺ  ὰ α α π α  . 
υ ῖ ὲ  ,  ’Ν , αὶ ὰ α α, π  α ῃ∙  ὲ  α υ, 

’Ν  υ ὴ . 
Acaso te parecem ser sensatos e bons os injustos, Trasímaco? 
Sem dúvida, os que são capazes de ser completamente injustos, com força para 
submeterem cidades à sua autoridade. Julgas talvez que me refiro aos que tiram as 
bolsas de dinheiro. É que também isso é proveitoso, se passar despercebido. Mas 
não vale a pena falar do assunto, mas sim daquilo de que há pouco fiz menção.99 

  

A definição geral de injustiça diz que se deve procurar a própria vantagem com o 

intuito de se ter sempre mais do que o outro. No entanto, há modos diferentes para se 

conseguir agir dessa forma. Ambas as passagens citadas sustentam uma divisão entre o injusto 

comum e o completamente injusto. O injusto comum deve agir ocultamente e se for pego será 

penalizado por isso, não podendo realizar o seu desejo se não estiver oculto à lei. O 

completamente injusto possui o krátos e determina a lei, de modo que não precisa se ocultar a 

à lei, mas a utiliza para realizar o seu próprio fim injusto, i. e., a sua própria vantagem. A 

distinção não é incoerente, apenas hierarquiza a injustiça, fazendo do tirano o único realmente 

feliz ao realizar a injustiça, pois pode realizá-la plenamente. Isso nos faz ir contra a posição 

                                                 
98 Rep., 344b1-c3. 
99 Rep., 348d3-9. 
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(III) de Kerferd, que defende a injustiça inerente à natureza humana100. Primeiramente, não há 

nada que indique que há em Trasímaco um desejo de injustiça em todos os homens. O que 

existe são homens injustos que agem por pleonexía. Depois, entre esses homens injustos, 

somente uma classe restrita é capaz de atingir a injustiça plenamente, são estes os tiranos. 

Quando Trasímaco aproxima a injustiça da excelência, está tratando apenas da completa 

injustiça, que é capaz de tornar felizes os homens que conseguem alcançá-la. Nisso, 

Trasímaco dará à injustiça todos os atributos normalmente dados à justiça, sendo bela e forte 

Ἥ α ὸ  αὶ υ ],ΝἳὅὅimΝἵὁmὁΝὅἷΝἷὀἵὁὀtὄἳΝἳὁΝlἳἶὁΝἶἳΝἷxἵἷlêὀἵiἳΝἷΝἶἳΝὅἳἴἷἶὁὄiἳΝἭ   

αὶ φ ᾳ]101. Podemos afirmar isto pela concordância de Trasímaco à pergunta de Sócrates 

sobre a excelência da injustiça, ἵὁmΝumΝἷὀfὠtiἵὁΝ“AdiviὀhἳὅtἷΝἳΝὂuὄἳΝvἷὄἶἳἶἷ”ΝἭἈ α α 

α ῃ] em 349a4. Dados estes pressupostos de Trasímaco, os quais Sócrates pretende 

investigar, eles irão concordar que 

(χ)ΝὁΝjuὅtὁΝὀãὁΝὃuἷὄΝἷxἵἷἶἷὄΝἭπ  Ν–  π ῖ ]ΝὁutὄὁΝjuὅtὁ,ΝmἳὅΝὅὁmἷὀtἷΝὁΝ

injusto; e o injusto quer ter mais que todos [   π  π  ]νΝὀὁΝὃuἷΝἵὁὀἵluἷmΝὃuἷΝ

o justo não quer exceder o seu semelhante, mas o seu oposto, ao passo que o injusto quer 

exceder tanto o seu semelhante como o seu oposto102. 

(B) Cada um deles tem a qualidade ἶἳὃuἷlἷὅΝἵὁmΝὃuἷmΝὅἷΝὂἳὄἷἵἷΝἭ  α ὶ  

 α  π  ]103. 

(C) O artífice é bom naquilo que é sensato, e o não-artífice é mau naquilo em que é 

ignorante [ π  φ , α ,  ὲ φ α, α ]104. 

(D) Em geral, todo artífice não pretende exceder seu semelhante, mas sim seu oposto, 

isto é, o não-artífice; e o não-artífice pretende exceder tanto o artífice como o não-artífice. 

IὅὅὁΝvἳlἷΝὂἳὄἳΝtὁἶἳΝἷὅὂὧἵiἷΝἶἷΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝὁuΝἶἷΝigὀὁὄâὀἵiἳΝἭπ ὶ π  ὲ α π  

 αὶ π ]105. 

(E) Aquele que conhece é sábio [  ὲ π  φ ]ΝἷΝὁΝὅὠἴiὁΝὧΝἴὁmΝἭ  ὲ φὸ  

α ]έΝἡΝhὁmἷmΝὃuἷΝὧΝἴὁmΝἷΝὅὠἴiὁΝὀãὁΝὃuἷὄἷὄὠΝἷxἵἷἶἷὄΝὁΝὃuἷΝlhἷΝὧΝὅἷmἷlhἳὀtἷ,ΝmἳὅΝὅimΝὁΝ

                                                 
100 KἓἤἔἓἤἒΝ(1λἂἅή1λἅἄ),ΝὂέΝἃἄἀνΝ“ἓlἷΝἭἦὄἳὅímἳἵὁ]ΝὀãὁΝuὅἳΝἳΝtἷὄmiὀὁlὁgiἳΝἶἳὃuἷlἷὅΝὃuἷΝὁὂõἷΝlἷi e natureza, 
mas sua equação da injustiça como virtude (areté) demonstra que ele considera a injustiça como um 
cumprimento da natureza dos homens. Consequentemente, ele deve ser corretamente inserido entre os 
ὂὄὁὂὁὀἷὀtἷὅΝἶἳΝtἷὁὄiἳΝἶὁΝἶiὄἷitὁΝὀἳtuὄἳl”έΝGrifos meus. 
101 Rep., 348e-349a. 
102 Rep., 349b-d. 
103 Rep., 349d. 
104 Rep., 349e. 
105 Rep., 349e-350a. 
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que é diverso; o homem que não conhece [ π ]Ν ὧΝ mἳuΝ ἷΝ igὀὁὄἳὀtἷΝ Ἥ α ὸ   αὶ 

α ]ΝἷΝὃuἷὄἷὄὠΝἷxἵἷἶἷὄΝὁΝὃuἷΝlhἷΝὧΝὅἷmἷlhἳὀtἷΝἷΝὁΝὅἷuΝἵὁὀtὄὠὄiὁ106. 

(F) O justo se assemelha ao homem sábio e bom, e o injusto ao mau e ignorante. 

Como ambos concordaram que cada um tem as qualidades do que se assemelha, logo, o justo 

revela-se como bom e sábio, e o injusto como ignorante e mau107. 

O argumento posto acima correlaciona téchne e epistéme para distinguir o justo do 

injusto. Ao aproximar o justo do sábio e do bom, Sócrates se aproveitará disso para dizer que 

ele e Trasímaco concordaram que ἳΝ juὅtiὦἳΝ ὧΝ viὄtuἶἷΝ ἷΝ ὅἳἴἷἶὁὄiἳΝ Ἥ α ὴ  

α  ὴ  ῖ α  αὶ φ α ]108. Podemos aceitar isto se aproximarmos o bom do 

áristos e assim teríamos uma relação da justiça com a areté109. Pelo que podemos entender do 

argumento, entre a justiça e a injustiça, aquela que receber os melhores atributos será 

classificada como areté e sophía110. Tais atributos são os mesmos atribuídos aos artífices no 

exercício de sua arte, sendo estes: phrónimos, agathós, epistémon e sophós111. No entanto, 

Trasímaco claramente discorda do encaminhamento dado por Sócrates ao argumento, quando 

diz em seguida 

 

’Ν Ν ὲ  Ν Ν ,Ν αὶ Νπ ὶ α Ν έΝ  Ν ,Ν  
’Ν Ν ῖ Ν Ν Ν φα έΝ  Ν αΝ Ν π ῖ Ν αΝ α ,Ν ,Ν  Ν

,Ν α∙Ν ὼ Ν ,Ν π Ν αῖ Ν ὺ Ν υ Ν α ,Ν Ν  αὶ 
α α α Ν αὶ α α έ 

α ,Ν Ν ’Ν ,Νπα Ν Ν ὴ Ν αυ  α έ 
Ὥ Ν ,Ν φ ,Ν ,Ν π π Ν Ν Ν έ 
- [...] mas não me agrada o que acabas de afirmar, e tenho o que contestar. 
Entretanto, sei muito bem que se eu tomar a palavra dirás que faço arenga. Deixe-
me, pois, falar à vontade, ou, se desejas interrogar, interroga; e eu dir-te-ei, como 
às velhinhas que estão a contar mitos, ‘seja’, e farei com a cabeça que sim ou que 
não. 
- Mas nunca – observei – contra a tua própria opinião. 
- De maneira a poder agradar-te – retorquiu –, uma vez que não consentes que eu 
fale.112 

 

Trasímaco parece ter se tornado dócil a Sócrates, não estando mais disposto a 

argumentar contra este, já que Sócrates não permite que ele fale à sua maneira. Apesar disso, 

Trasímaco se encontra visivelmente contrariado, de maneira que poderíamos supor que ele 

não concorda com Sócrates. Apesar dele não responder a Sócrates como gostaria de 

                                                 
106 Rep., 350b. 
107 Rep., 350c. 
108 Cf. Rep., 350d4-5. 
109 A palavra áristos possui o mesmo radical de areté conforme demonstra JAEGER, W. Paidéia. A Formação 
do Homem Grego. São Paulo: Martins Fontes, p. 26-8. 
110 Rep., 349a. 
111 Rep., 349e-350b. 
112 Rep., 350d8-e6. 
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responder113, temos elementos suficientes no discurso de Trasímaco para tentar defendê-lo. É 

importante notar que a cena dramática claramente demonstra a insatisfação de Trasímaco ao 

ter de responder Sócrates e não poder falar como ele bem quiser. Quando Sócrates pede que 

ἦὄἳὅímἳἵὁΝὀãὁΝὄἷὅὂὁὀἶἳΝἵὁὀtὄἳΝἳΝὂὄóὂὄiἳΝὁὂiὀiãὁ,ΝἷlἷΝὄἷὅὂὁὀἶἷμΝ“ἶἷΝmἳὀἷiὄἳΝἳΝὂὁἶἷὄΝἳgὄἳἶἳὄ-

tἷ,ΝumἳΝvἷὐΝὃuἷΝὀãὁΝἵὁὀὅἷὀtἷὅΝὃuἷΝἷuΝfἳlἷ”114. É visível nessa parte que Trasímaco mantém o 

compromisso de manter um lógos comum aos dois, mas ele mesmo se sente contrariado de 

continuar nesses termos de pergunta e resposta e, em protesto, evita contrariar Sócrates. 

O que pretendemos fazer nessa parte de nosso trabalho é dar uma resposta possível 

para tornar coerente a posição de Trasímaco frente à posição de Sócrates. Isso implica em 

tornar mais clara a posição de Trasímaco frente aos argumentos de Sócrates e fazê-lo falar 

quando preferiu calar. Nosso intuito é verificar a forma dos argumentos de Trasímaco, apesar 

da sua iminente refutação. Da maneira como vemos, a estrutura apresenta um problema não 

resolvido na discussão. 

O fato de um artífice dominar sua arte e, por isso, ser sábio, não está relacionado ao 

fato dele ser justo. As justificativas de Trasímaco e de Sócrates não partem do mesmo 

princípio para explicar porque o justo não quer exceder o justo. Enquanto aquele diz que o 

justo não excede ὁΝjuὅtὁ,Ν“ὂὁiὅΝὀãὁΝὅἷὄiἳΝὄἷfiὀἳἶὁ,ΝἵὁmὁΝἳgὁὄἳ, nem de caráter simples”ΝἭ  

ὰ    ῖ , π  , αὶ ]115, o que nos parece uma disposição de caráter 

inerente àquele que é justo116, Sócrates irá defender que o justo não quererá exceder o justo 

porque é conhecedor da sua arte. Dessa forma, todo o conhecedor [ π ]Ν ὅóΝ ἶἷὅἷjἳΝ

exceder o não conhecedor [ π ],ΝἷὀὃuἳὀtὁΝἷὅtἷΝἶἷὅἷjἳΝἷxἵἷἶἷὄΝἳmἴὁὅέΝἓὀtὄἷtἳὀtὁ, o 

argumento socrático, apesar de correto em determinadas situações, como na afinação de um 

instrumento, apresenta uma conclusão falaciosa ao entender isso como uma regra geral para 

todas as artes. Não é correto, por exemplo, dizer que o conhecedor somente deseja exceder o 

não conhecedor. Nos jogos de soma zero117 como xadrez, jogo de damas, boxe, tênis, lutas 

marciais, ambos os oponentes possuidores de epistéme tentam superar um ao outro. Esses 

exemplos são mais do que suficientes para provar que é possível que um conhecedor queira 

                                                 
113 Cf. Rep., 350e6. 
114 Rep., 350e. 
115 Rep., 349b4-5. 
116 É interessante notarmos a utilização de um termo ético por Trasímaco para caracterizar a justiça. Trasímaco, 
dessa forma, está a afirmar que a deficiência da justiça em evitar a injustiça está no seu bom éthos de ser (  + 

), sendo o justo, por natureza, simples ou, até mesmo, ingênuo. Ao contrário, a injustiça é boa capacidade de 
ἷὅἵὁlhἷὄΝ( Ν+Ν υ α),ΝὅἷὀἶὁΝὁΝiὀjuὅtὁΝἵἳutἷlὁὅὁΝἷΝprudente em suas ações. 
117 Na teoria dos jogos, um jogo de soma zero é um jogo cuja soma da utilidade obtida por todos os seus 
participantes, para cada combinação de estratégias, sempre é igual a zero, isto é, um jogo em que o que um 
jogador recebe é diretamente proporcional ao que os demais perdem. 



 41 

exceder outro conhecedor de uma mesma arte118. Isso não significa dizer que a arte do 

governo deva ser um jogo de perda e ganho, mas que Trasímaco assim o entende e que a 

posição socrática não refutou esse ponto, pois a mera opção de tomar outro caminho não é 

impossibilitar o primeiro caminho. Ou seja, Trasímaco entende que a arte do governo deve 

beneficiar aquele que detém o governo desta e, portanto, na medida em que o governante se 

beneficia (ganha), os governados se prejudicam (perdem). Isso torna a via trasimaqueana 

ainda válida perante a posição socrática, vide a existência de outras artes que se utilizam dessa 

mesma lógica de ganho e perda. 

Santas aponta para a fraqueza da analogia de Sócrates, entendendo que pleonekteîn 

pode significar diferentes coisas quando aplicado a justiça e a artes119. A aplicação para o 

tἷὄmὁΝὅἷὄiἳΝἶifἷὄἷὀtἷΝἷmΝἥóἵὄἳtἷὅΝἷΝἷmΝἦὄἳὅímἳἵὁέΝ“ἓmΝumΝἵἳὅὁΝὀóὅΝtἷmὁὅΝἳΝὀὁὦãὁΝἶἷΝfἳὐἷὄΝ

as coisas bem e fazê-las mal (as artes), no outro caso nós temos a noção de não ter mais coisas 

(juὅtiὦἳ)ΝἷΝ tἷὄΝmἳiὅΝἶὁΝὃuἷΝὁὅΝὁutὄὁὅΝ(iὀjuὅtiὦἳ)”120έΝἡΝἷxἵἷὅὅὁΝἭπ  ]ΝὀãὁΝὀὁὅΝὂἳὄἷἵἷΝ

um problema epistêmico nos termos do argumento socrático, mas deve ser resolvido nos 

próprios termos de Trasímaco. O que Trasímaco está a afirmar é que o injusto deseja exceder 

a todos por ser conhecedor da sua arte. Como conhecedor da sua arte, o injusto não poderia 

admitir que o fato de ele querer exceder a todas as pessoas seja sinal de ignorância, mas o 

contrário. O injusto tem a capacidade para exceder a todos os outros por ser phrónimos, 

agathós, epistémon e sophós, sendo, dessa forma, um homem excelente e completo. A 

determinação de areté, portanto, se tornou imprescindível para a defesa dos argumentos 

expostos, pois aquele que conseguir associar o seu argumento à areté poderá definir o seu 

governante como feliz. Devemos agora analisar se a analogia com a téchne é suficiente para 

garantir um argumento da justiça ou injustiça como areté. 

Para que Trasímaco não seja refutado e mantenha o seu argumento coerente, ele teria 

que contra-argumentar defendendo a possibilidade da existência de artífices que visam a sua 

própria conveniência, sendo o governante um deles; e dizer que aquele que conhece sua arte 

também pode querer a todos exceder, pois nada impede que o artífice conheça (tenha epistéme 

                                                 
118 Apesar de BARNEY, op. cit., p. 53, apresentar o problema do argumento de Sócrates nesta parte, ela irá 
defendê-lὁΝ ἶiὐἷὀἶὁΝ ὃuἷΝ “ὂἳὄtἷΝ ἶἳΝ ὅὁluὦãὁΝ ὧΝ vἷὄΝ ὃuἷΝ pleonekteîn não é aqui simplesmente exceder em 
competição, mas maximizar a própria posse de algum bem em um contexto de soma zero – ter mais (pléon 
ékhein), que é, ou esforçar-se para ter mais, por virtude de alguém ter menos”έΝἒἷὅὅἷΝmὁἶὁ,ΝἐἳὄὀἷyΝἵὁὀὅiἶἷὄἳΝ
que Sócrates está correto em dizer que o desempenho de uma arte não é da ordem da pleonexía. Entretanto, 
consideramos a defesa de Barney insuficiente, pois obviamente há artes que são inerentemente competitivas 
como o tênis, o xadrez ou as lutas em geral, em que o objetivo é ter mais do que o outro no mesmo grau de 
correspondência em que o outro tem menos, isso sem levar em consideração que em uma competição de verdade 
o vencedor ganha o prêmio enquanto o perdedor perde-o. 
119 SANTAS, op. cit., p. 28. 
120 SANTAS, op. cit., p. 29. 
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e sophía) e aja com injustiça por considerar sua prática mais vantajosa. Desse modo, bastaria 

um caso de exceção para derrubar o método indutivo proposto por Sócrates para dar uma 

definição geral de téchne. Se estivermos corretos em nossa investigação, os argumentos de 

Sócrates foram, até o momento, insuficientes na refutação de Trasímaco, o que coloca ainda 

como possível a existência do tirano como o verdadeiro governante121. O grande dilema que 

envolve tudo isso é o seguinte: se o governante, como um artífice, é infalível na execução da 

sua função, ele deve entender o limite que exige a sua arte. No entanto, o injusto é aquele que 

tem a sua alma tomada pela pleonexía, o que faz com que ele aja sempre em busca da sua 

vantagem em detrimento dos outros. Para Trasímaco, ter mais do que os outros é um atributo 

inerente da prudência (eubolía) do injusto, a qual permitiria a este exceder a todos os demais 

homens, sejam eles justos ou injustos. 

 

2.6 Governo de si e dos outros 

Partindo do ponto de que a justiça é excelência e sabedoria e a injustiça maldade e 

ignorância122, Sócrates pretende investigar qual das duas teria maior capacidade e maior força 

Ἥ υ α  αὶ υ ]123. Para isso, irá introduzir o assunto da seguinte maneira: 

 

π Ν φα Ν Ν Ν αὶ α α υ α ,Ν π ὰ Ν ὲ αὶ φ’Ν αυ  Ν
υ α ν 

Ν ὰ Ν νΝ φ έΝ αὶ Ν Ν  Ν αΝ π Ν αὶ α αΝ αΝ
έ 

α ,Ν φ ,Ν Ν ὸ Ν Ν Ν  έΝ ὰ Νπ ὶ α  π ∙ π Ν  
Ν Ν π Ν π Ν υΝ α Ν ὴ Ν α Ν α Ν ,Ν  

Να  ὰ α ν 
 ,Ν φ ,Ν Ν ὺ Ν ΝἭ ],Ν  α Ν φ α,Ν ὰ α ∙Ν  ’Ν
Ν ὼ, Ν ’ α έ 

- Concordarias que seria injusto para uma pólis tentar submeter injustamente 
outras póleis e reduzi-las à escravidão? 
- Como não? E isso é o que fará a melhor e a mais completamente injusta. 
- Compreendo, pois este é o seu argumento. Mas, relativamente a ele, só quero 
examinar este ponto: uma pólis que se assenhoreia de outra pólis exercerá a sua 
dominação sem a justiça, ou será forçado a usar dela? 

                                                 
121 Cf. Rep., 343b5. 
122 Rep., 350d. 
123 Rep., 351a. Como bem nota ARAÚJO, C. M. B. O Poder e o Possível – δύ α ις na República de Platão. Tese 
de Doutorado. Rio ἶἷΝ JἳὀἷiὄὁμΝ ἧἔἤJ,Ν ἀίίἃ,Ν ὀὁtἳΝ ἀλ,Ν ὂέΝ ἂ1νΝ “χὁΝ ἶiὐἷὄΝ ὅἷὄΝ ἳΝ iὀjuὅtiὦἳΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷ,Ν ἷmΝ ἁἂἂἵἃ,Ν
ἦὄἳὅímἳἵὁΝὀãὁΝἶiὐΝὅἷὄΝἷlἳΝmἳiὅΝὂὁἶἷὄὁὅἳΝἭ υ α ]έΝχΝmἷὀὦãὁΝἶὁΝtἷὄmὁΝὂὁἶἷὄΝὅóΝἳὂἳὄἷἵἷΝἷmΝἁἂἆἶἄ-7, onde 
o sentido da injustiça completa é poder criar sob si cidades e etnias de homens [   , φ ,   

ῖ , π   αὶ  υ  π  φ’Ν αυ ὺ  π ῖ α ]. Mesmo que Trasímaco possa 
concordar com a equivalência de força e poder, Sócrates não o fará senão como um certo ardil de refutação. Na 
verdade, ele amplia o sentido desse poder, que a princípio seria uma caracterização da injustiça, para escapar da 
ὃuἷὅtãὁΝἶἳΝfὁὄὦἳέΝἑὁmὁΝἶiὐΝχἒχεΝ(ὁὂέΝἵitέ,ΝὂέΝἃἂ)μΝ‘ἓmΝlugἳὄΝἳlgumΝfὁiΝἷxὂὄἷὅὅἳmἷὀtἷΝἶitὁΝὃuἷΝἳΝiὀjuὅtiὦἳΝὧΝ
υ α Ν ὃuἷΝ ἳΝ juὅtiὦἳ,Ν mἳὅΝ αὶ υ α Ν fὁiΝ ἳἵὄἷὅἵἷὀtἳἶὁΝ ὂἳὄἳΝ êὀfἳὅἷ’,Ν ἵὁὀἵluiὀἶὁΝ ὂὁὅtἷὄiὁὄmἷὀtἷΝ

(χἒχε,ΝὁὂέΝἵitέ,ΝὂέΝἄ1)μΝ‘χΝúὀiἵἳΝὅἷὦãὁΝἶὁΝἶiὠlὁgὁΝἳὁΝlὁὀgὁΝἶἳΝὃuἳlΝἥóἵὄἳtἷὅΝὂἳὅὅἳΝἷmΝὅilêὀἵiὁΝὧΝἳΝὄἷfutἳὦãὁΝἶὁΝ
ἷὀuὀἵiἳἶὁΝἶἷΝὃuἷΝἳΝiὀjuὅtiὦἳΝὧΝfὁὄtἷ’”έΝ(ἕὄifὁὅΝὀὁὅὅὁὅ)έ 
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- Se é como há pouco afirmavas – a justiça é sabedoria – com a justiça. Mas se é 
como eu disse, com a injustiça.124 

 

Trasímaco parece insatisfeito com o resultado de sua discussão com Sócrates e ainda 

não se sente refutado. Isso fica claro pela apresentação de dois caminhos possíveis para uma 

pólis dominar a outra: com justiça ou com injustiça. Não está claro ainda para ele que a 

excelência esteja na justiça, pois ele julga que a melhor [  ] de todas as póleis usará da 

injustiça para dominar as outras125. O não convencimento de Trasímaco é devido a falha no 

argumento de Sócrates em tentar definir a justiça como areté e sophía. Trasímaco julga que a 

injustiça por sua própria força despótica pode tomar todos os bens que deseja e fazer seu 

possuidor feliz. Dessa forma, há um outro caminho por ele apresentado, mas que não é 

explorado pelos argumentos de Sócrates. O que permitirá a Sócrates continuar sua 

argumentação da seguinte maneira: 

 

ῖ    π   α π   ῃ ὰ   π α     , α  π  
 α  , π α    α α ,  ῖ  υ ; 

 α,  ’Ν . 
 ’Ν  ὴ ῖ ;  ; 

υΝ έ 
Ν Ν π υ,Ν  Θ α α ,Ν  Ν αΝ αὶ Ν αὶ α Ν Ν Ν

πα ,Ν  ὲ α Ν α Ν αὶ φ α έΝ  ; 
Ἔ ,Ν  ’Ν ,Ν αΝ Ν ὴ αφ α έ 
- Parece-te que uma cidade ou um exército, piratas, ladrões ou qualquer outra 
classe, poderiam executar o plano ilegal 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 concórdia e a amizade. Não é 
assim? 
- Seja – respondeu –, só para não discutir contigo.126 

 

O que Sócrates irá demonstrar é que se o érgon da injustiça é causar o ódio onde quer 

que surja, fazendo com que aqueles que a possuam fiquem incapazes de empreender qualquer 

coisa em comum [ υ υ Ν α Ν  ’Ν Ν π ]127, 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. Sócrates defenderá que ações 

coletivas não podem ser injustas sem que haja a presença da justiça e nisto consiste a força da 

                                                 
124 Rep., 351b1-c2. Grifos nossos. 
125 ἑfέΝχἒχε,ΝὁὂέΝἵitέ,ΝὂέΝἃἃνΝ“ἦὄἳὅímἳἵὁΝὅἷΝὄἷἵuὅἳΝἳΝὄἷtiὄἳὄΝὅuἳΝὂὁὅiὦãὁΝἶἷΝὃuἷΝ α é ”έ 
126  
127 Rep., 351d-e. 
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justiça128. Mas isto que é dito por Sócrates não vai contra ao que expôs Trasímaco no início, 

pois, se bem entendemos a exposição dos seus argumentos sobre a justiça e a injustiça, 

podemos ver que ele defende que o governante injusto deve governar com a justiça, nunca 

sem ela, já que os governados devem continuar a praticá-la para a manutenção da ordem justa 

estabelecida na pólis e pelo benefício do governo encarnado na figura do governante. A 

justiça nesse caso é produto da injustiça do governante que é quem faz as leis e determina 

com estas o justo, conforme Trasímaco parece defender com seu argumento do pastor-

governante129. 

O caminho que Trasímaco propõe para o argumento concilia lei e força130. Tal relação 

não está em desacordo com a arte do governo proposta por Trasímaco, que prevê o uso de 

ambas quando necessário for. Se tais atributos também estão em poder do governante injusto, 

ele pode se utilizar tanto da lei como da força para determinar o justo para os demais131. O 

problema, dessa forma, não está no governo, mas na alma do governante. Como conciliar a 

pleonexía existente, por definição, em sua alma com a arte de governar? 

Ousamos aqui uma hipótese para responder a questão. Um governante tem a 

capacidade para ter mais que todos os outros. Isso significa dizer que ele se utilizará de todos 

os meios possíveis para conseguir o seu próprio objetivo. Em outras palavras, o governante 

sabe escolher o melhor meio para atingir os fins desejados, i. e., sua própria vantagem. Ter 

mais do que os outros implica em saber como agir para tal fim e, portanto, exige um 

conhecimento (epistéme), sem o qual não se pode chegar à própria vantagem. A lei é um 

elemento importante para a manutenção do tirano. Ele deve saber como fazer leis benéficas a 

si mesmo, pois, do contrário, não conseguiria se manter no poder. Para isso, é necessário ter 

uma téchne que permita ao tirano fazer boas leis para determinar a justiça para os governados 

e, com isso, ele possa se manter no governo por uma quantidade maior de tempo. A força 

também é uma das atribuições do governante que pode ser usada a seu favor, caso haja 

necessidade. Sem uma téchne adequada, o tirano não pode atingir corretamente a sua 

conveniência e nem agir plenamente com a injustiça. Ao contrário dos outros injustos que não 

                                                 
128 Rep., 352c-d. 
129 ἑfέΝἥἦἤχἧἥἥ,ΝδέΝἡὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝIὀμΝἥἦἤχἧἥἥ,ΝδέΝThe City and Man. Chicago, London: University of 
Chicago Press, 1964, p. 82; onde se faz uma relação desta passagem com a passagem da arte do pastor, dizendo 
ὃuἷΝ“iὅtὁΝtἳlvἷὐΝὅigὀifiὃuἷΝumἳΝἳἶmiὅὅãὁΝἶἷΝὃuἷΝἳΝjuὅtiὦἳΝὂὁὅὅἳΝὅἷὄΝumΝmἷὄὁΝmἷiὁ,ΝὅἷὀãὁΝumΝindispensável meio, 
para ἳΝiὀjuὅtiὦἳ”έΝ(ἕὄifὁὅΝὀὁὅὅὁὅ) 
130 ἥἷguὀἶὁΝ ἤἓἓVἓ,Ν ἀίίἆ,Ν ὂέΝ λἆνΝ “χΝ ἷxὂliἵἳὦãὁΝ ἶἷΝ ἦὄἳὅímἳἵὁΝ ὧΝ umἳΝ ἵὁmἴiὀἳὦãὁΝ ἵὁἷὄἷὀtἷΝ ἷΝ ἷὀgἷὀhὁὅἳ,Ν
portanto, de um realismo ético e um convencionalismo semântico, que identifica a justiça em cada cidade como 
sendo a conveniência ἶὁΝ mἳiὅΝ fὁὄtἷΝ ἷΝ umΝ ἵὁὀtἷúἶὁΝ ὅἷmâὀtiἵὁΝ ἶἳΝ ‘juὅtiὦἳ’Ν ἵὁmΝ ὁΝ ὃuἷΝ ὅuἳὅΝ lἷiὅΝ ὂἳὄtiἵulἳὄἷὅΝ
ὂὄἷὅἵὄἷvἷm”έ 
131 Cf. Rep., 344a7-ἴ1νΝἷmΝὃuἷΝἦὄἳὅímἳἵὁΝἶiὐΝὃuἷΝἳΝtiὄἳὀiἳΝ“ἳὄὄἷἴἳtἳΝὁὅΝἴἷὀὅΝἳlhἷiὁὅΝἳΝὁἵultἳὅΝἷΝὂἷlἳΝviὁlêὀἵiἳ,Ν
quer sejam sagrados ou profanos, particulares ou ὂúἴliἵὁὅ,ΝἷΝiὅὅὁΝὀãὁΝἳὁὅΝὂὁuἵὁὅ,ΝmἳὅΝἶἷΝumἳΝὅóΝvἷὐ”έ 
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podem agir senão ocultamente, a arte do governo é o que permite ao completamente injusto 

ter sempre mais que os demais e ser, segundo Trasímaco, feliz e bem-aventurado. 

A derrota de Trasímaco se apresenta, de fato, quando ele se compromete com a 

discórdia interna que a injustiça provoca em um único homem. Dessa forma, Trasímaco não 

consegue contra-argumentar a posição de Sócrates de que a injustiça torna o indivídui incapaz 

de proceder de acordo consigo mesmo por causa da sedição e diferença que a injustiça 

provoca [ α  α ὸ π ῖ  π  ’Να  ὰ ὸ α  αὶ αφ α ]132, 

como demostra a passagem abaixo: 

 

αὶ  ὶ , α , α α ὰ α α π  π  π φυ  α ‧ π  
ὲ  α  α ὸ  π  π  α α αὶ  α α ὸ  
αυ , π α ὸ  αὶ αυ  αὶ ῖ  α . 

E, se existir num só indivíduo, [a injustiça] produzirá, segundo julgo, os mesmos 
efeitos que por natureza opera. Em primeiro lugar, torná-lo-á incapaz de agir, 
provocando em seu íntimo sedição e discórdia; seguidamente, fazendo dele inimigo 
de si mesmo e dos justos.133 

 

 Portanto, podemos entender que a injustiça torna o indivíduo incapaz de agir, o que 

faz como que os completamente injustos sejam completamente incapazes de fazer algo 

[    ὶ αὶ π  α ]134. Sócrates, dessa forma, coloca em 

contradição o caráter próprio da completa injustiça, demonstrando a sua total adynamía para 

agir. Se bem lembrarmos, pelo discurso de Trasímaco, a completa injustiça se refere à 

tirania135. Desse modo, se é impossível a ação da completa injustiça, isso também 

impossibilita a tirania, o que torna o completo injusto, i. e., o tirano, uma impossibilidade 

tanto no discurso quanto na prática. Para que Trasímaco pudesse defender a completa injusta 

como a melhor vida possível e ter o completamente injusto na figura do tirano como o mais 

feliz dos homens, ele teria que ser capaz de resolver o problema da adynamía posto por 

Sócrates. Uma solução para o problema só será proposta por Gláucon no Livro II, como 

veremos no próximo capítulo. 

A direção que o discurso irá tomar ao prosseguirem o exame sobre a regra de vida que 

ἶἷvἷmὁὅΝἳἶὁtἳὄΝἭπ ὶ  α π  ὴ ]136 não foi bem desenvolvida por Sócrates, 

pois envolve alguns saltos argumentativos. Ao determinar que a função [ ]ΝἶἷΝἵἳἶἳΝcoisa 

é aquilo que ela executa maiὅΝἴἷlἳmἷὀtἷΝἭ α]ΝἶὁΝὃuἷΝἳὅΝὁutὄἳὅ, ele conclui que parece 

                                                 
132 Rep., 352a1-2. 
133 Rep., 352a6-9. 
134 Rep., 352c7-d1. 
135 Cf. Rep., 344a4-7. 
136 Rep., 352d. 
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ter uma excelência que lhe é própria tudo aquilo que está organizado para umἳΝfuὀὦãὁΝἭ ῖ 

 α  , ᾧπ  αὶ   π α α ]137. Até o ponto aqui apresentado, ou seja, 

antes da introdução da alma por Sócrates, a areté visa a excelência própria de um objeto no 

intuito de explicar a característica que faculta qualquer criatura que possui um érgon138. No 

entanto, a areté da alma não pode ser explicadas pela mesma relação exposta no argumento, 

assim como em momento algum a justiça foi definida de maneira explícita como areté da 

alma, como Sócrates dá a entender que eles teriam anteriormente concordado 

Ἥ υ α ]139. 

Foi dito em passagem anterior que a injustiça possui um érgon140 e, se seguirmos a 

definição de Sócrates de que tudo aquilo organizado para um érgon tem consequentemente 

uma areté141, a injustiça, por ter um érgon, também teria uma areté, como bem queria provar 

Trasímaco. Isso permitiria a escolha do governo injusto como uma escolha adequada e sábia 

para o seu governante. Tal relação não é suficiente para sustentar a justiça como areté da 

alma, impedindo a decorrente implicação dos érga da alma de superintender, governar e 

deliberar [ π ῖ α  αὶ  αὶ υ α ]142 à justiça. Exposto isso, podemos nos 

voltar para um problema de especial interesse dentro de nosso trabalho. 

Dentre os problemas existentes no diálogo entre Sócrates e Trasímaco, um se faz 

bastante relevante para nossa discussão. Enquanto Trasímaco tenta defender sua posição de 

um governo tirânico de um governante que procura retirar o seu próprio bem através da 

exploração dos governados e na defesa de uma justiça produzida pelas decisões do 

                                                 
137 Rep., 353a-b. 
138 Ver GUTHRIE, op. cit., n. 68, p. 87-ἆνΝ “areté, comumente traduzido assim (virtude), mas não tendo 
ὀἷἵἷὅὅἳὄiἳmἷὀtἷΝ ἳὅΝ imὂliἵἳὦõἷὅΝ mὁὄἳiὅΝ ὃuἷΝ ὅἷΝ ἵὁὅtumἳmΝ ligἳὄΝ ἵὁmΝ “viὄtuἶἷ”έΝ ἥigὀifiἵἳΝ ἳΝ ἷxἵἷlêὀἵiἳΝ
característica que faculta qualquer criatura, órgão ou instrumento realizar sua função específica. Em 353a-b, 
Sócrates fala de areté de olhos e ouvidos: até uma faca a tem se é bem desenhada e aguda. Imediatamente depois 
ἶiὅὅὁ,ΝἦὄἳὅímἳἵὁΝ ἵὁὀἵὁὄἶἳΝ ἵὁmΝ ἥóἵὄἳtἷὅΝ ἷmΝὃuἷΝ ἷlἷΝ ἵhἳmἳὄiἳΝ ὁΝ tiὄἳὀὁΝ iὀjuὅtὁΝ ἶἷΝ “ὅἷὀὅἳtὁΝ ἷΝ ἴὁm”,Ν uὅἳὀἶὁΝ ὁΝ
adjetivo agathós que corresponde a areté. Não precisa estar envolvido nenhum juízo moral, embora Sócrates o 
tome na esfera moral acrescentando palavras como kalón e aischrón,ΝἷΝἦὄἳὅímἳἵὁΝiὀἳἶvἷὄtiἶἳmἷὀtἷΝἵὁὀἵὁὄἶἳ”έ 
139 Rep.,Ν ἁἃἁἷἅέΝ ἥἷguὀἶὁΝ χἠἠχἥ,Ν 1λἆ1,Ν ὂέΝ ἃἃνΝ “VivἷὄΝ ὧΝ umἳΝ ἶἳὅΝ fuὀὦõἷὅΝ ἶἳΝ ἳlmἳΝ acordadas, o que ela 
ἵἳὄἳἵtἷὄiὅtiἵἳmἷὀtἷΝ fἳὐέΝ ἓὀtãὁ,Ν ὁΝ ὃuἷΝ ὧΝ ἳΝ viὄtuἶἷΝ ὁuΝ ἷxἵἷlêὀἵiἳΝ ἶἳΝ ἳlmἳςΝ ἥóἵὄἳtἷὅΝ ἶiὐ,Ν ἳtôὀitὁ,Ν ‘χgὁὄἳΝ ὀóὅΝ
ἵὁὀἵὁὄἶἳmὁὅΝ ὃuἷΝ ἳΝ juὅtiὦἳΝ ὧΝ ἳΝ ἷxἵἷlêὀἵiἳΝ ἶἳΝ ἳlmἳ,Ν ἷΝ ἳΝ iὀjuὅtiὦἳΝ ὁΝ víἵiὁΝ ἶἳΝ ἳlmἳς’Ν ‘ἠóὅΝ ἵὁὀἵὁὄἶἳmὁὅ”,Ν ἶiὐΝ
Trasímaco. Mas onde? E como? Presumidamente Trasímaco se refere ao resultado do primeiro argumento, mas 
que não é precisamente o que foi provado aqui e, de qualquer maneira, é inteiramente claro que Trasímaco está 
concordando somente por birra e não porque ele está realmente convἷὀἵiἶὁ”έΝ(ἕὄifὁὅΝὀὁὅὅὁὅ) 
140 Rep., 351d8. 
141 Rep., 353a-b. 
142 Rep., 353d. Segundo ROBINSON, T. M. A Psicologia de Platão. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 76-77, 
“χὂliἵἳὄΝἳΝὀὁὦãὁΝἶἷΝ‘juὅtiὦἳ’ΝἳΝtὁἶὁὅΝἷὅὅἷὅΝἳὅὂἷἵtὁὅΝἶἳΝἳlmἳΝὀὁΝὅἷὀtiἶὁΝuὀívὁἵὁΝἶἷΝumἳΝἷxἵἷlêὀcia ou eficiência 
( ) semelhante à das artes e do artesanato leva a uma incoerência e vimos como, de fato, Sócrates vacila. O 
dilema é o seguinte: se a justiça é exatamente análoga às α  ἶἳὅΝἳὄtἷὅΝἷΝἶὁΝἳὄtἷὅἳὀἳtὁ,ΝἷὀtãὁΝ‘vivἷὄ’,ΝἷmΝὅἷuΝ
sentido puramἷὀtἷΝἴiὁlógiἵὁ,ΝὧΝἶifiἵilmἷὀtἷΝumἳΝfuὀὦãὁΝἶἳΝἳlmἳ,ΝἷΝὅἷΝ‘vivἷὄ’,ΝἷmΝὅἷuΝὅἷὀtiἶὁΝἴiὁlógiἵὁ,ΝὧΝumἳΝ
fuὀὦãὁΝἶἳΝἳlmἳ,ΝἷὀtãὁΝἳΝviὄtuἶἷΝἶἳΝ‘juὅtiὦἳ’ΝἶifiἵilmἷὀtἷΝὅἷΝὃuἳlifiἵἳΝὂἳὄἳΝὁΝtítulὁΝἶἷΝ  única e específica da 
ἳlmἳ”έ 
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governante; Sócrates, por outro lado, irá defender que o governante, de fato, ao exercer a arte 

do governo, deve visar o benefício dos governados. O argumento de Sócrates ajuda a definir o 

papel do governante enquanto governante que é oferecer a utilidade da sua arte ao governado. 

A maneira como ἷlἷΝiὀtἷὄὂὄἷtἳΝὁΝ‘vἷὄἶἳἶἷiὄὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷ’ΝὧΝἶiὅtiὀtἳΝἶἳΝἶἷΝἦὄἳὅímἳἵὁέΝἥóἵὄἳtἷὅΝ

irá introduzir um elemento importante para a discussão: o bom governante não quer governar, 

ele somente o faz para evitar que um governante pior surja e possa levar ao declínio da pólis. 

O governo defendido por Trasímaco é um governo que se sustenta na epistéme do 

governante, e o que melhor saberá fazer isso é o governante injusto, pois ele não buscará a 

conveniência/utilidade dos governados, mas somente a própria conveniência através dos 

misthoí. Por isso, quando ele governa, governa por vontade própria143. Já para Sócrates, ao 

contrário, o governante justo não aceitará os mesmos misthoí, pois  

 

  α υ    α ὶ  ‧Ν  ὰ  φα  
π α    α ὸ  ὶ α  α ,  ᾳ 
α ὶ    α  π α . ’Ν α   α‧Ν    
φ . 
os bons não querem governar nem por causa das riquezas, nem das honrarias, 
porquanto não querem ser apodados de mercenários, exigindo abertamente o 
salário do seu cargo, nem ladrões, tirando vantagem da sua posição. Tão pouco 
querem governar por causa de honrarias, uma vez que não as estimam144. 

 

Se houvesse uma pólis constituída somente de homens bons [π   α   

]145, haveria competições para não governar, pois quando um bom ocupa o cargo de 

governante, ocupa-o por necessidade. De modo que é do âmbito da anánke a obrigatoriedade 

do governo aos homens bons. 

 

ῖ ὴ α ῖ   π ῖ α  αὶ α ,  υ   ∙Ν  
υ  ὸ α πὶ ὸ  α  ὰ ὴ  π  α ὸ  

α .  ὲ α   ὸ πὸ π υ α , ὰ  ὴ α ὸ  
ῃ ∙Ν  α   φα α  , α  ,  π ῖ . αὶ 
 α  πὶ ὸ ,   π’Ν α    ’Ν  πα   

α , ’Ν  π’Ν α αῖ , αὶ   αυ   π α  ὲ 
. 

Portanto, é preciso que haja coação e castigo se se quiser que governem, pois isso, 
tomar o governo de plena vontade, sem que haja coerção, arrisca a ser tachado de 
coisa vergonhosa – e o maior castigo está em ser governado por alguém pior do que 
a gente, quando a gente mesmo não quer governar; é nesse temor que me parecem 
agir, quando governam, os homens bons, e então vão ao governo, não como a um 
bem, a fim de gozá-lo, mas por coação, que não podem confiar a melhores do que 
eles, nem a iguais.146 

 
                                                 
143 Rep., 345e. 
144 Rep., 347b6-10. 
145 Rep., 347d2-3. 
146 Rep., 347b10-d2. Utilizamos a tradução de GUINSBURG (2006). As modificações são nossas. 
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Será tal coação para o governo que o levará a aceitar como misthós “ὀãὁΝ ὅἷὄΝ

gὁvἷὄὀἳἶὁΝὂὁὄΝἳlguὧmΝὂiὁὄ”έΝἢἳὄἳΝἥóἵὄἳtἷὅ,ΝὧΝὀἷὅtἷΝὃuἷΝὅἷΝἷὀἵὁὀtὄἳΝὁΝvἷὄἶἳἶἷiὄὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝ

Ἥ Ν Ν ὸ Ν ]147. Mas por que Trasímaco não pode aceitar a proposta de Sócrates 

de que um governante recebe um misthós em troca de governar? A resposta à pergunta está no 

ὃuἷΝἥóἵὄἳtἷὅΝἶiὐΝ“ὃuἷΝ tὁἶὁΝhὁmἷmΝὅἷὀὅἳtὁΝὂὄἷfἷὄiὄiἳΝ ὅἷὄΝἴἷὀἷfiἵiἳἶὁΝὂὁὄΝὁutὄἷmΝἳΝὅἷΝἶἳὄΝὁΝ

iὀἵômὁἶὁΝἶἷΝἴἷὀἷfiἵiἳὄΝὁutὄἷm” [  π     ὸ φ ῖ α    π’Ν

υ   φ  π α α ]148. Parece ser essa a hipótese de Trasímaco ao fazer a 

analogia do pastor com o governante e das ovelhas com os governados149. Segundo entende, o 

pastor cuida das ovelhas visando com isso o seu próprio benefício. Sócrates ao contrário, irá 

dizer que Trasímaco está tomando o pastor por comerciante, sendo que a verdadeira arte do 

pastor não visa os misthoí, essa é a função da arte dos lucros, a misthotiké, conforme vimos na 

seção 2.4 deste trabalho. 

O ponto importante dessa passagem é a questão da anánke e sua relevância para o 

problema do filósofo governante que se pretende responder nessa tese. Sócrates ao falar do 

bem existente em alguns homens, ἵhἳmἳἶὁὅ,ΝὂὁὄΝἷὅὅἷΝfἳtὁὄ,ΝἶἷΝ‘hὁmἷὀὅΝἴὁὀὅ’,ΝἶἷmὁὀὅtὄἳΝὃuἷΝ

tais homens não desejam o governo. Para que esses homens, que participam do Bem, venham 

a governar a cidade, é preciso que eles sejam constrangidos a governar. Sócrates, portanto, diz 

que o propósito pelo qual esses homens bons governam é para que a cidade não venha a cair 

nas mãos de homens piores do que eles. Então, o governo desses homens tem três fatores 

relevantes: 

(i) Serem homens bons 

 (ii) Os misthoí 

(iii) A anánke 

Sobre o bem, o texto ainda não nos permite falar sobre a ideia de bem, apesar de isso 

estar implícito em uma análise mais profunda da obra como um todo se entendermos que uma 

sabedora prática para bem administrar a cidade somente seria adquirida pelo conhecimento da 

ideia de bem150. Sobre esse ponto, pretendemos argumentar de forma mais acurada quando 

estivermos tratando propriamente do problema do Bem no terceiro capítulo. Porém vale 

atentarmos que a inclusão do bem nessa passagem se faz para o desenvolvimento de um 

governo justo. Até então, o bem estaria associado às vantagens que o governante poderia tirar 

                                                 
147 Rep., 347d4-5. 
148 Rep., 347d6-8. 
149 Rep., 343a-b. 
150 Cf. Rep., 517c2-ἂνΝ“Ἥέέέ]ΝὀὁΝiὀtἷligívἷl,ΝὧΝἷlἳΝἭἳΝiἶἷiἳΝἶἷΝἴἷm]ΝἳΝὅἷὀhὁὄἳΝἶἳΝvἷὄἶἳἶἷΝἷΝἶἳΝiὀtἷligêὀἵiἳ,ΝἷΝὃuἷΝὧΝ
preciso vê-la para se agir com sabedoria [ φ  π ]ΝὀἳΝviἶἳΝὂἳὄtiἵulἳὄΝἷΝὂúἴliἵἳ”έ 
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dos governados, i. e., os misthoí. Ao incluir o bem como algo essencial do caráter desses 

homens que devem governar, Sócrates entende que o bem deixa de ser um mero misthós do 

governo para ser o condutor do governo, de maneira que, através do bem, a cidade possa vir a 

ser bem administrada. De certa maneira, esses homens se reconhecem como homens bons e 

sabem a importância de um bom governo. O fato de não quererem governar por vontade é 

porque veem no governo um fator de disputa entre os homens ignorantes. No entanto, eles 

reconhecem a importância de um bom governo e, portanto, são coagidos a governar de modo 

que possam recolher como misthós desse governo o não ser governado por alguém pior. 

Apesar de haver um misthós oriundo desse governo, ele é de outro tipo, pois não é somente 

por vantagem pessoal que os governantes governam, mas também por um bem coletivo à 

cidade como um todo, constituindo a cidade dos bons. É nessa passagem dos homens bons 

que podemos verificar a gênese do problema do filósofo governante e seu retorno à cidade 

após a contemplação do bem. O filósofo retorna para fazer com que a cidade possa se manter 

una e feliz. Tais pontos aqui expostos serão melhor debatidos nos próximos capítulos de 

nosso trabalho. 

 

2.7 Retomando Trasímaco 

O que fizemos nesse capítulo foi uma modesta apresentação das teses de Trasímaco 

incluindo uma posterior análise das mesmas, mostrando como ele direciona seus argumentos 

para responder as refutações de Sócrates. Para tal, nos utilizamos dos principais estudos sobre 

o assunto com o intuito de elaborar uma exposição adequada dos problemas inseridos na 

discussão. No encaminhamento da discussão, arriscamos algumas hipóteses que tentam 

responder as passagens onde Trasímaco se cala, no esforço de dar força ao seu lógos e 

relevância para as questões relativas à justiça. 

Ao final do Livro I, o próprio Sócrates demonstra estar insatisfeito com o resultado do 

debate. Dizendo-se glutão, acaba por não conseguir saber o que é a justiça, se ela é uma 

virtude ou não e se quem a possui é ou não feliz151. Apesar da estrutura aporética apresentada 

no final do primeiro livro, a discussão entre Sócrates e Trasímaco trouxe problemas 

importantes a serem resolvidos. A aporía que se faz no final do livro é apenas um proêmio 

das questões que irão se desenvolver a partir do Livro II. A determinação do tipo de 

governante que uma pólis deve ter é um ponto que será levado adiante. A disputa entre os 

argumentos de Sócrates e Trasímaco levou-nos a duas possibilidades para a téchne do 

                                                 
151 Rep., 354b-c. 
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governante: (i) o governante é aquele que age pela justiça visando, com isso, a conveniência 

dos governados; (ii) o governante seria aquele que governaria em benefício próprio, agindo na 

mais completa injustiça e dominando os justos, que devem obedecê-lo por ser ele o mais forte 

e também aquele que determina as leis da cidade. 

Dessa forma, Trasímaco traz uma importante contribuição para o debate que é a 

relação da justiça com o governo, a defesa do governo como uma téchne, a suposição da 

epistéme para o governo, a definição da completa injustiça e o do governo injusto, cujo 

paradigma máximo é a tirania e a relação entre governo e areté. Lembremos que o próprio 

Trasímaco tentou persuadir Sócrates de que a injustiça deveria ser tomada como uma areté152. 

Isto faz do momento da discussão em questão ainda incerto quanto à definição da justiça 

como uma areté em si mesma e da injustiça como uma kakía em si mesma. Enquanto o 

problema da areté ficar em aberto e a justiça não garantir para si um lugar como verdadeira 

virtude, a consistência das teses de Trasímaco e a existência do governante completamente 

injusto serão fantasmas que assombrarão a obra. É nesse ponto que devemos frisar as 

colocações de Trasímaco e as dificuldades ao governo na inserção de um governante injusto 

que controle a pólis para sua própria conveniência. Para Trasímaco o governo requer uma 

téchne que possibilite ao governante governar pela injustiça e tirar para si todas as vantagens 

sobre os governados. Sócrates, por outro lado, no governo dos homens bons irá dar o 

prenúncio de como deve ser um governo justo regido pelo bem, de modo que aquele que 

governa a si mesmo, e refreia a pleonexía, é o mais apto para governar os demais cidadãos. 

Nem Sócrates nem Trasímaco conseguem defender suas posições com rigor, como 

eles mesmos afirmam no princípioέΝ“ἡὅΝἷὅfὁὄὦὁὅΝἶἷΝἥóἵὄἳtἷὅΝὅὁmἷὀtἷΝὅilἷὀἵiἳὄἳmΝἦὄἳὅímἳἵὁ,Ν

mἳὅΝ ὀãὁΝ ὄἷfutἳὄἳmΝ ὅἷuΝ ἳὄgumἷὀtὁΝ ὂἳὄἳΝ ἳΝ iὀjuὅtiὦἳ”153. Prova disso é que o legado de 

Trasímaco será retomado pelos irmãos Gláucon e Adimanto, que, insatisfeitos com a 

argumentação de Sócrates e com a fácil desistência de Trasímaco, darão fôlego à discussão 

que se desenrolará nos demais livros da obra. Em momento algum Gláucon aponta para uma 

inconsistência em Trasímaco, entendendo que a necessidade de renovar Trasímaco154 seria no 

intuito de reforçar seu argumento. Adimanto, em sua argumentação, irá citar Trasímaco quase 

que literalmente quando pede a Sócrates para elogiar corretamente a justiça, pois do contrário 

ὅἷὄiἳΝ ἳἵuὅἳἶὁΝ ἶἷΝ “ἵὁὀἵὁὄἶἳὄΝ com Trasímaco que a justiça é um bem alheio, isto é, a 

conveniência do mais forte, enquanto a injustiça é conveniente e vantajosa a si própria, mas 

                                                 
152 Rep., 348e; 349a. 
153 DOBBS, D. The Justice ὁfΝἥὁἵὄἳtἷὅ’ΝἢhilὁὅὁὂhἷὄΝKiὀgὅέΝAmerican Journal of Political Science, v. 29, n. 4, 
1985, p. 813. 
154 Rep., 358c. 
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ὂὄἷjuἶiἵiἳlΝ ἳὁΝ mἳiὅΝ fὄἳἵὁ” [ ῖ  Θ α υ   ὸ ὲ  α   α , 

υ φ   , ὸ ὲ  α  ὲ  υ φ  αὶ υ ,  ὲ  

φ ]155. 

É com vista nessa retomada do lógos de Trasímaco que pretendemos dar continuidade 

ao nosso trabalho no próximo capítulo com o desafio desenvolvido por Gláucon a Sócrates 

sobre o problema da justiça. Será com base nesse desafio que Sócrates terá que elaborar a sua 

resposta sobre o governo bom e justo. 

 

                                                 
155 Rep., 367c2-5. 



3 O DESAFIO DE GLÁUCON E O GOVERNO DO FILÓSOFO 

 

O Livro II da República de Platão abre com um desafio feito por Gláucon a Sócrates 

para que este prove que a justiça é, de toda maneira [πα ὶ π ], melhor do que a injustiça1. 

Ou seja, é tarefa de Sócrates demonstrar que a justiça sempre é superior a injustiça em 

qualquer situação contrafactual, trazendo sempre benefícios àquele que pratica a justiça. 

Dessa forma Sócrates deve verificar a relação que se faz entre esses benefícios advindos da 

justiça e provar que existe uma relação direta entre justiça e felicidade. Responder esse 

desafio é fundamental para garantir a defesa da justiça e a coerência da obra como um todo. 

Há, no entanto, um caso na República em que o cumprimento da justiça parece não trazer 

benefícios ao agente, mas uma pena. Esse é o caso do filósofo governante e sua coação para 

governar. É dito textualmente que o filósofo poderia levar uma vida melhor se não tivesse que 

governar2. E que vida melhor poderia ser essa senão uma vida que lhe trouxesse a máxima 

felicidade na contemplação do Bem? Se é justo, portanto, ao filósofo governar, o governo 

deveria torná-lo feliz. No entanto, o problema que fica para o governo filosófico é o seguinte: 

se há outra vida melhor e mais feliz, por que o filósofo deveria escolher governar? 

O objetivo deste capítulo é (i) fundamentar a base do argumento entre justiça e 

felicidade, verificando a importância dessa relação para o argumento de Sócrates, e (ii) expor 

o problema do filósofo governante e os motivos pelos quais esse problema se relaciona com o 

desafio proposto por Gláucon. Segundo entendemos, Sócrates deve garantir que a felicidade 

seja algo próprio da justiça, ou seja, que uma das consequências diretas de ser justo seja a 

felicidade. Somente assim se poderia assegurar que a felicidade não pode ser adquirida 

através da injustiça, o que tornaria a felicidade uma parte necessária e intrínseca da justiça de 

modo que aquela se tornaria impossível sem esta. Gláucon quer ver demonstrada a capacidade 

(dýnamis) da justiça presente na alma do homem justo que permite com que a ação justa deste 

lhe traga diretamente a felicidade. 

Em resumo, seria esta a garantia que Gláucon quer ouvir Sócrates defender em 

oposição ao seu desafio: que a justiça seja de tal forma superior à injustiça que se tornaria 

impossível ser verdadeiramente feliz sem tê-la na alma. Dessa forma, a justiça teria benefícios 

intrínsecos os quais nenhum homem poderia adquirir sem que agisse com justiça. Entendido 

isso, pretendemos demonstrar a relevância e a dificuldade do discurso de Gláucon para o 

                                                 
1 Cf. Rep., 357b1-2. 
2 Cf. Rep., 521b1-11. 
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problema do governo do filósofo. Nosso intuito, portanto, nesse capítulo é determinar os 

pressupostos pelos quais o Desafio de Gláucon se reflete no caso do filósofo governante ao 

apresentar uma dificuldade para o elogio da justiça em si mesma. Não cabe ainda a este 

capítulo, mas ao próximo, expor o trajeto pelo qual Sócrates irá propor uma solução para o 

problema. 

Vejamos detalhadamente o desafio aqui proposto. 

 

3.1 O Desafio de Gláucon 

O problema da justiça-felicidade já aparece no argumento de Trasímaco através das 

ações do homem injusto como sendo aquelas que permitem a este ser feliz. Mas será com 

Gláucon e sua retomada do lógos de Trasímaco que o problema ganhará força e exigirá o 

máximo empenho de Sócrates na defesa da justiça. Gláucon reconhece no argumento de 

Trasímaco um argumento comum, defendido por muitos outros3 e o qual ele gostaria de ver 

completamente refutado por Sócrates. No entanto, ele não irá facilitar as coisas para Sócrates 

e irá se aplicar ao máximo para elogiar a injustiça, de modo a elevar o argumento daqueles 

que, como Trasímaco, defendem a vantagem da injustiça e a felicidade do completamente 

injusto. 

Em seu desafio a Sócrates, Glaúcon irá apresentar a seguinte classificação sobre os 

tipos de bem [ α ]4: 

 

(i) Bens por si mesmos. 

(ii) Bens por si mesmos e por suas consequências. 

(iii) Bens por suas consequências. 

 

A compreensão da tripartição dos bens se faz necessária para entendermos o alcance 

do desafio proposto. Há uma longa discussão entre os comentadores da passagem sobre o que, 

ἶἷΝ fἳtὁ,ΝἕlὠuἵὁὀΝ ἷὅtὠΝ ἷὀtἷὀἶἷὀἶὁΝὂὁὄΝ ‘ἷmΝ ὅiΝmἷὅmὁ’Ν ἷΝ ὂὁὄΝ ‘ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiἳὅ’5. Gláucon, por 

bem em si mesmo, quer ver demonstado os efeitos que tanto a justiça como a injustiça 

provocam na alma6, o que faria com que as consequências fossem tomadas como algo que 

não se produz causalmente pelo bem, mas que pode ser dele retirado como as recompensas 

                                                 
3 Rep., 358c7-8. 
4 Rep., 357b4-d2. 
5 Para uma lista dos principais estudiosos da passagem dos bens, ver: MENEZES, L. M. B. R. O Desafio de 
Gláucon: análise do lógos dos polloí no livro II da República de Platão. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011, nota 5, p. 8.  
6 Rep., 358b4-7. 
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(misthoí) e a aparência (dóxa). Nos bens de terceiro tipo, percebemos que eles são 

considerados úteis e penosos, tendo somente as suas consequências como aprazíveis. No 

entanto, ao analisarmos seus exemplos, isto é, a ginástica, tratamento de doenças e a prática 

médica em geral, percebemos que há benefícios causais que não podem ser retirados. Por 

benefíἵiὁὅΝἵἳuὅἳiὅΝἷὀtἷὀἶἷmὁὅΝὁΝ‘ὂὁὄΝὅiΝmἷὅmὁ’Νἶὁ bem. Por exemplo, ao se fazer ginástica 

não podemos dizer que a sua utilidade não seja um benefício causal, como tornar o corpo 

saudável ou mais forte, por exemplo. Desse modo, a utilidade advinda de um bem de terceiro 

tipo não está ligada às suas consequências, mas aos benefícios causais desse bem. Do mesmo 

modo poderíamos falar da prática médica ou de qualquer outra arte que se encontre em um 

bem de terceiro tipo, pois toda arte continua sendo útil e benéfica independente das 

consequências avindas dos misthoí7. Se aquilo que é útil em um bem está relacionado ao seu 

‘ἷmΝὅi mesmo’,ΝἷὀtãὁΝὂὁἶἷὄíἳmὁὅΝiὀfἷὄiὄΝὃuἷΝtὁἶὁὅΝὁὅΝἴἷὀὅΝὅἷὄiἳmΝútἷiὅΝὂὁὄΝὂὄiὀἵíὂio e não 

por suas consequências. Dessa forma, o que compreendemos cὁmὁΝ ‘ὂὁὄΝ ὅiΝ mἷὅmὁ’Ν ἷὅtὠΝ

relacionado a todo tipo de benefício causal, como a utilidade, por exemplo; o que 

ἵὁmὂὄἷἷὀἶἷmὁὅΝ ὂὁὄΝ ‘ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiἳὅ’Ν tἷmΝ ὄἷlἳὦãὁΝ ἵὁmΝὁὅΝ misthoí e/ou a dóxa, podendo ser 

retirado do bem. 

Falando da diferença entre bens de segundo tipo e bens de terceiro tipo, eles se 

dividiriam assim: 

 

bens de 2º tipo: são úteis e agradáveis em si mesmos e possuem boas consequências. 

bens de 3º tipo: são úteis e penosos em si mesmos e possuem boas consequências. 

 

A diferença é muito sutil, mas consiste em uma diferença entre agradável (2º tipo) e 

penoso (3º tipo). Ambos os bens de 2º tipo e 3º tipo são úteis em si mesmo, ou seja, possuem 

benefícios causais. Isso se deve a um problema existente nos bens de 3º tipo, cujos exemplos 

são a ginástica, o tratamento de doenças e a prática médica8 (e, talvez, inferindo daí todas as 

demais artes9). Os bens de terceiro tipo possuem utilidade em si mesmos. O exemplo da 

ginástica é o mais claro: aquele que pratica ginástica não adquire a sua utilidade devido aos 

misthoí, mas de maneira causal (em si mesmo). Todos os que praticam a ginástica terão essa 

utilidade como algo em si mesmo do bem em questão. Ou seja, não é possível retirar a 

                                                 
7 Cf. Rep., 346a1-e2. 
8 Rep., 357c6-7. 
9 Por demais artes, tomamos todas as artes manuais que paracem ser do tipo penoso, apesar de apresentarem uma 
utilidade em si mesma. Dessa maneira, o trabalho do carpinteiro, do ferreiro ou do sapateiro poderia ser 
entendido como um trabalho penoso, cujo os benefícios causais, i. e., a utilidade, de seu trabalho são 
independentes dos misthoí adquiridos no exercício da sua função. 
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utilidade dos bens de terceiro tipo, como é possível retirar os misthoí desses bens. Se não é 

possível retirar a utilidade do bem, então a utilidade dos bens de terceiro tipo não pode ser um 

misthós. Dessa forma, a diferença específica entre os bens de 2º tipo e os bens de 3º tipo 

consiste em que os bens de 2º tipo são agradáveis e os bens de 3º tipo são penosos. 

Tomando nesses termos, nos arriscamos a colocar a seguinte interpretação para a 

classificação dos bens10: 

 

(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. 

 

Exposta a classificação dos bens, vejamos como Gláucon prossegue em seu desafio. 

Gláucon irá perguntar a Sócrates onde ele insere a justiça, no que ele responderá que esta se 

ἷὀἵὁὀtὄἳΝ“ὀὁΝmἳiὅΝἴἷlὁΝἭtiὂὁ],ΝὃuἷΝὅἷΝἶἷvἷΝἷὅtimἳὄΝὂὁὄΝὅiΝmἷὅmὁΝἷΝὂἷlἳὅΝἵὁὀὅἷὃuêὀἵiἳὅΝὃuἷmΝ

ὃuiὅἷὄΝὅἷὄΝfἷliὐ”ΝἭ Ν  α ,  αὶ ’Να ὸ αὶ ὰ ὰ αΝ π’Να  απ Ν

 Ν α α  α ]11. Gláucon vai dizer que, de acordo com o parecer da maioria 

Ἥ ῖ ῖ Νπ ῖ ],ΝὀãὁΝὧΝἷὅὅἷΝὁΝtiὂὁΝὀὁΝὃuἳlΝἳΝjuὅtiὦἳΝὅἷΝἷὀἵἳixἳ,ΝmἳὅΝὃuἷΝὂἷὄtἷὀἵἷΝὡΝἷὅὂὧἵiἷΝ

ὂἷὀὁὅἳΝ Ἥ  π π υΝ υ ],Ν ἳΝ ὃuἷΝ ὅἷΝ ὂὄἳtiἵἳΝ ὂὁὄΝ ἵἳuὅἳΝ ἶἳὅΝ ὄἷἵὁmὂἷὀὅἳὅ,Ν ἶἳΝ ὄἷὂutἳὦãὁΝ

através da aparência, mas que por si mesma se deve evitar, como sendo difícil [  Ν ’Ν

αΝ αὶ Ν ὰ α Ν π υ ,Ν α ὸ ὲ ’Ν α ὸ φ υ Ν Ν Ν

α π ]12. Podemos ver, no parecer dos polloí, a chave para entender o que Gláucon quer 

demonstrar. Segundo os polloí a justiça é algo penoso que nunca se tomaria em si mesmo, 

mas somente pelas suas consequências. Essa concepção dos polloí da justiça é consistente 

com todos os três argumentos de Gláucon, como poderemos ver mais a frente. 

                                                 
10 A tradução interpretativa é nossa. Para uma maior clareza sobre a classificação dos bens e também uma 
discussão pormenorizada sobre a interpretação aqui exposta de maneira breve, ver: MENEZES, 2011, p. 42. 
11 Rep., 358a1-3. 
12 Rep., 358a4-6. 
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Nossa interpretação não nega que os bens de terceiro tipo "são bens que não queremos 

ter pelo que eles são", pois, como foi dito, são bens penosos. Mas ser um bem penoso não 

nega a sua utilidade em si. A justiça para os polloí é penosa, mas útil por impedir que os 

homens cometam injustiças. Os misthoí são referentes às honras, aparência e riquezas. Se a 

utilidade dos bens de terceiro tipo fosse um misthós, poderia ser retirada do bem como 

qualquer outro misthós pode ser retirado, pois os misthoí não produzem benefícios causais. 

Dessa forma, dizer que algo é útil por si mesmo não contradiz que esse mesmo bem é penoso 

por si mesmo e, portanto, α ὰ ὲ  αυ  α   α α 13. Dessa maneira, 

ser penoso e útil por si mesmo (3º tipo) é diferente de ser agradável e útil por si mesmo (2º 

tipo). 

Há, portanto, um óbvio contraste entre a posição de Sócrates e a da maioria (polloí) 

quanto à justiça. Segundo aquele, a justiça é desejada tanto em si mesma, por ser agradável e 

útil, quanto por suas consequências; já estes pensam ser a justiça penosa e útil, sendo desejada 

apenas por suas consequências, isto é, suas recompensas (misthoí) e sua aparência (dóxa). 

Como ambos aceitam que a justiça tem consequências, Gláucon quererá ouvir o elogio da 

justiça por sim mesma [α ὸ α ’Να ], isto é, que capacidade (dýnamis) ela possui por si 

mesma na alma do homem justo sem levar em conta as consequências decorrentes dela14. Para 

expor como Gláucon quer ouvir o seu desafio respondido, ele irá dividir o seu discurso em 

três argumentos. 

Na primeira parte de seu argumento15, Gláucon irá dizer que por natureza cometer 

injustiças é considerado um bem (agathón), mas sofrer injustiças é um mal (kakón)16. Para 

evitar os malefícios da injustiça, os homens irão determinar o legal e o justo através de um 

contrato (synthéke) com o intuito de impedir que os homens cometam injustiças uns com os 

outros17. Isso faz com que a justiça não seja considerada um bem, mas algo que “honra-se 

ἶἷviἶὁΝὡΝimὂὁὅὅiἴiliἶἳἶἷΝἶἷΝὂὄἳtiἵἳὄΝἳΝiὀjuὅtiὦἳ” [  ᾳ  ῖ  ]18. Da 

mesma forma, teria sido dito anteriormente por Gláucon “ὃuἷΝ tὁἶὁὅΝ ὁὅΝ ὃuἷΝ ἳΝ ὂὄἳtiἵἳmΝ ἭἳΝ

juὅtiὦἳ],ΝὁΝfἳὐἷmΝἵὁὀtὄἳΝἳΝvὁὀtἳἶἷ,ΝἵὁmὁΝἵὁiὅἳΝἵὁmὂulὅóὄiἳ,ΝmἳὅΝὀãὁΝἵὁmὁΝἴὁἳ”ΝἭ  π  

α ὸ  π   π υ   α αῖ  ’Ν   α ]19. Ou seja, a 

justiça é vista como algo penoso, que não se assemelha a algo bom por não ser aprazível em si 

                                                 
13 Rep., 357c9. 
14 Rep., 358b4-7. 
15 Rep., 358e2-359b5. 
16 Rep., 358e4-5. 
17 Rep., 358e-359a. 
18 Rep., 359b. 
19 Rep., 358c2-4. 
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mesma. Isso é coerente com o parecer dos polloí que diz ser a justiça um bem de terceiro tipo. 

Tanto Sócrates quanto Gláucon consideram que a justiça deva ser racional e que a pessoa 

deve ter bons motivos para cumpri-la20. Como poderia Sócrates responder ao desafio, 

demonstrando que a justiça não se dá por um contrato, mas que é natural à formação da pólis? 

Qualquer resposta que corrobore a versão do contrato, também irá afirmar a injustiça como 

mais prazerosa e poderosa do que a justiça. 

Em seu segundo argumento21, Gláucon irá apresentar um caso de exceção que 

permitirá ao homem justo cometer injustiça, ou seja, sair da condição do nómos, que o obriga 

a ser justo pelo contrato, para a phýsis, o desejo de cometer injustiça. Para isso, irá contar um 

mito. Gyges seria um pastor da Lídia que teria encontrado um anel de ouro em uma fenda que 

se abriu na terra depois de um terremoto. Colocando o anel no dedo, percebeu que se virasse o 

engaste do anel para palma da mão ele poderia ficar invisível. Aproveitou esse poder, 

adquirido pelo anel, para matar o governante e tomar o poder na Lídia, se tornando o seu 

soberano. 

O mito do anel de Gyges é o exemplo de uma situação contrafactual em que a injustiça 

superaria a justiça. Isso acontece devido ao fato de Gláucon em seu primeiro argumento 

defender a justiça com a noção do contrato. Ou seja, a justiça nasce de um contrato 

estabelecido entre os homens para se evitar injustiças propriamente porque eles preferem 

fazer estas ao invés daquela, entretanto, se houver um verdadeiro homem [   

α]22 capaz de burlar o contrato para cometer aquilo que é próprio da sua phýsis, i.e., a 

pleonexía23, então ele preferirá o caminho da injustiça que ao da justiça. Gláucon entenderia, 

dessa forma, que o que é próprio da phýsis é a pleonexía e o desejo de se cometer injustiças, e 

a justiça não teria força suficiente para se manter para além das convenções estabelecidas nas 

determinações das leis. É por isso que a resposta de Sócrates ao seu desafio deve levar em 

conta uma reformulação da concepção de natureza humana e da própria natureza da justiça 

exposta por Gláucon. 

O anel de Gyges é uma metáfora que representa justamente esse caso de exceção, pois 

permite ao homem dito justo tomar o caminho do injusto exatamente porque a justiça é antes 

tomada como um bem de terceiro tipo. Gyges, ao encontrar o anel da invisibilidade, irá 

utilizá-lo para tomar o poder e se tornar o soberano da Lídia. Gyges sairá da condição de 

pastor para a de governante através de ações injustas que se tornaram possíveis com o uso do 

                                                 
20 GILBOA, D. Glaucon's challenge challenged. Hermathena, v. 160, 1996, p. 10. 
21 Rep., 359b6-360d7. 
22 Rep., 359b3. 
23 Rep., 359c4. 
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anel24. A invisibilidade de Gyges, como bem demonstrou Gláucon em seu argumento, é 

justamente o caso de exceção que permite o homem justo agir com injustiça. O que nos faria 

ter que concordar com o parecer dos polloí quando dizem que 

 

ὶ  ὼ  α  ’Ν α α ,   α  ᾳ , π ὶ π υ ’Ν  
α  α    α  ῖ , ῖ . υ ῖ  ὰ  ὴ α  π  ὴ  

π ὺ  ᾳ ὴ  α   α ,  ,  φ   π ὶ  
υ υ ˙ 

ninguém é justo por sua vontade, mas constrangido, por entender que a justiça não 
é um bem para si, individualmente, uma vez que, quando cada um julga que lhe é 
possível cometer injustiças, comete-as. Efetivamente, todos os homens acreditam 
que lhes é muito mais vantajosa, individualmente, a injustiça do que a justiça. E 
pensam a verdade, como dirá o defensor desta argumentação.25 

 

O exemplo de Gyges, colocado por Gláucon, vem dar uma solução para o problema da 

impossibilidade do completamente injusto posta a Trasímaco por Sócrates26. Segundo 

Sócrates, o completamente injusto, e consequentemente a completa injustiça, seria impotente 

para a ação, já que qualquer homem que tivesse apenas a injustiça na alma seria impedido de 

agir, pois a injustiça provoca em seu íntimo a sedição e a discórdia. Para prosseguir com seu 

argumento, Trasímaco teria que ter uma resposta para a adynamía da injustiça posta por 

Sócrates. Como ele nada apresentou em resposta, acabou refutado. Insatisfeito com a rápida 

derrota de Trasímaco, Gláucon irá retomar seu argumento apresentando um argumento contra 

a adynamía da injustiça. 

Isso será apresentado no terceiro argumento27 do desafio, que consiste na separação 

entre os homens completamente justo e completamente injusto, retirando deles qualquer 

benefício que possa vir à parte (misthós e dóxa) e mantendo apenas o em si da justiça e da 

injustiça. A proposta de Gláucon também consiste em trocar as consequências de cada um, de 

modo que o completamente justo fique com a dóxa da injustiça e o completamente injusto 

com a dóxa da justiça. Dessa forma, o injusto esconde não um estado de alma, mas o que ele 

faz, podendo angariar para si todos ὁὅΝἴἷὀἷfíἵiὁὅΝἶἳΝjuὅtiὦἳ,Ν“ὂὁiὅΝὁΝὅuὂὄἳὅὅumὁΝἶἳΝiὀjuὅtiὦἳΝὧΝ

ὂἳὄἷἵἷὄΝ juὅtὁΝ ὅἷmΝ ὁΝ ὅἷὄ” [  ὰ  α ῖ  α  α  ὴ α]28. Eis a 

possibilidade de completamente injusto na visão de Gláucon. A aparência de justiça dada ao 

                                                 
24 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 I (343b-
344c; 345c-e). Lima (2016, p. 13) irá ressaltar a própria imagem do guardião como um pastor e que será através 
da imagem pastoral que será possível a representação de um governo pacificado entre os homens fruto de uma 
ciência do governo. 
25 Rep., 360c6-d3. 
26 Cf. Rep., 352a6-9. 
27 Rep., 360d8-362c6. 
28 Rep., 361a5. 
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completamente injusto, retoma a sua possibilidade de agir, acabando com o problema da 

adynamía da injustiça do indivíduo, de modo a possibilitar a ação da completa injustiça na 

alma. 

Para Fussi, há uma inconsistência entre o terceiro argumento de Gláucon e os dois 

primeiros argumentos. Segundo entende, o terceiro argumento tem características 

essencialistas sobre o que é a justiça e representaria a opinião de Gláucon ele mesmo, 

enquanto os outros dois argumentos, que apresentam a característica pela aparência, 

representariam a opinião dos polloí29. Fussi, com isso, levanta dois pontos interessantes para a 

discussão30, que seriam inconsistentes, para ela. O primeiro ponto seria que Gyges não seria 

essencialmente justo, mas somente por convenção, o que o tornaria diferente do justo no 

terceiro argumento que é incorruptível. O segundo ponto seria que o poder tirânico é mais 

efetivo do que a injustiça que aparenta justiça, e o poder de Gyges seria do tipo tirânico. 

Para argumentar contra a insconsistência apresentada por Fussi, primeiramente, 

poderemos verificar no discurso de Gláucon que em todos os três argumentos ele enfatiza que 

o lógos em defesa da injustiça não é dele, mas dos polloí31, portanto, a divisão de Fussi entre 

argumentos dos polloí e argumento de Gláucon não é apropriada ao texto. Depois, ao 

tomarmos o primeiro ponto da autora, retomaremos o parecer dos polloí que diz claramente 

que a justiça é um epíponos eîdos32, ou seja, um bem da espécie penosa que se encaixaria nos 

bens de terceiro tipo. Então a justiça é algo que tem sua origem e sua essência no contrato33. 

Isso vai contra as características essencialistas, postas por Fussi, somente no terceiro 

argumento. O que Gláucon está a fazer no terceiro argumento é demonstrar as consequências 

dos homens que quiserem se manter somente na justiça em si mesma, que é penosa, ao invés 

de aceitar aquilo pelo que é aprazível que é sua dóxa e seus misthoí. Quanto ao segundo ponto 

apresentado pela autora, entendemos que ser completamente injusto é a marca do tirano como 

se pode ver no discurso de Trasímaco34, entretanto, o que levou à sua refutação no Livro I foi 

a impossibilidade de demonstrar sua existência perante os argumentos de Sócrates. Disso, 

podemos verificar no discurso de Gláucon uma sutileza para afirmar o poder tirânico na 

cidade. Segundo ele entende, o completamente injusto, i.e., o tirano, governa pela aparência 

da justiça, enquanto age injustamente com seus governados. Ou seja, de acordo com o 

argumento de Gláucon, sem a aparência de justiça o governo injusto é uma impossibilidade. 

                                                 
29 ἔἧἥἥI,ΝχέΝIὀἵὁὀὅiὅtἷὀἵiἷὅΝiὀΝἕlἳuἵὁὀ’ὅΝχἵἵὁuὀtΝὁfΝJuὅtiἵἷέΝPolis, v. 24, n. 1, 2007, p. 45. 
30 Ibid., p. 60-62. 
31 Ver: 1o argumento, 359b6-7; 2o argumento, 360d1-3; 3o argumento, 361e1-3. 
32 Rep., 358a4-5. 
33 Cf. Rep., 359a4-5; αὶ ῖ α   α    αὶ α  α . 
34 Cf. Rep., 344a4-c4. 
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O Desafio de Gláucon ao retomar o discurso de Trasímaco irá fortalecer esse discurso 

de modo a caracterizar a figura do tirano como sendo a mais feliz, exatamente por ser ele o 

detentor do poder dentro da cidade. Para que o filósofo governante não se assemelhe a Gyges, 

que representa a figura do tirano35, mas seja justamente uma resposta eficiente ao mito do 

anel, devemos entender que não há outra escapatória para Sócrates senão provar que a justiça 

não é um bem de terceiro tipo e que a felicidade está atrelada ao seu α ὸ α ’Να . Mas o 

que significa a felicidade estar atrelada ao em si da justiça? Para responder à questão é preciso 

que se compreenda que o em si da justiça consiste na dýnamis que ela possui por si mesma 

provocada na alma do homem justo. 

A concepção de Gláucon da justiça se faz por um artifício. O governo se constitui por 

um contrato que determina o legal e o justo. A partir desse contrato, o governante pode 

controlar a justiça dos governados de modo que ele mesmo não precise do contrato participar. 

A maneira como ele faz isso é através da demiurgia, tornando possível as suas ações injustas 

ao aparentar ser justo36. Dessa forma, o injusto persuade a opinião alheia sobre si e possibilita 

que os governados possam ser enganados. Há na concepção de Gláucon um forte embate 

nómos e phýsis, entendendo que o nómos se refere ao que é justo e, portanto, artificial e criado 

pelo contrato; e a phýsis se refere ao que é injusto, ao campo do natural. A justiça contratual 

deve frear a pleonexía própria do desejo naturalmente existente no homem, mas é incapaz de 

evitar que o governante injusto usufrua da injustiça enquanto governa. Seus atos injustos são 

permitidos pelo mesmo contrato que deveria evitá-los. Gláucon, portanto, desafia Sócrates a 

demonstrar que o homem justo que aparenta ser injusto é mais feliz do que o homem injusto 

que aparenta ser justo. Para isso, Sócrates deve ser capaz de provar que a felicidade é uma 

partícula fundamental da justiça e que não pode ser desta separada, como faz Gláucon no seu 

jogo de aparências. 

                                                 
35 Um longo exame da tradição, principalmente nos poetas líricos, atesta a tirania de Gyges. A primeira fonte que 
temos é Arquíloco de Paros que assim nos fala sobre Gyges: 
 

Ν Ν ὰΝΓ Ν Νπ υ υΝ , 
’Ν Νπ Ν Ν ,Ν ’Ν α α  
Ν α,Ν Ν ’Ν Ν Ν υ α · 

απ π Ν Ν Ν φ α Ν έ 
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. (Fr. 19W, tradução nossa.) 
 
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. Para 
mais sobre o assunto, ver: MENEZES, 2011, p. 61-94. 
36 Cf. Rep., 360e6-361a5. 
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Gostariamos também de acrescentar algumas considerações sobre o discurso de 

Adimanto para fins explicativos. Adimanto irá reforçar o discurso do irmão fazendo uma 

defesa da justiça pela sua aparência37. Para isso ele tomará como base a tradição poética, 

dizendo que os poetas seriam os que mais falavam sobre a justiça, suas honras e recompensas, 

apesar de que nenhum teria feito um elogio da justiça em si mesma. A justiça, segundo o 

discurso de Adimanto, seria difícil e penosa e aquele que for justo sem parecê-lo, não extrairá 

qualquer lucro daí, mas aborrecimentos e danos evidentes38. Dessa forma, é a aparência da 

justiça que garante a felicidade39. 

Um ponto relevante do discurso de Adimanto, e que dá base ao que Gláucon disse, é a 

sua retomada da divisão de bens, que diz que os bens de segundo tipo, aqueles que, segundo 

Sócrates, incluiriam a justiça,Ν ὅἷὄiἳmΝ “bens geradores pela sua própria natureza, e não 

ὄἷὅultἳὀtἷὅΝἶἳΝὄἷὂutἳὦãὁ”ΝἭ α ὰ α  α  φ  ’Ν  ῃ ]40. Dessa forma, 

Adimanto deixa claro, assim como o irmão, o que ele quer ver elogiado na justiça, entendendo 

ὃuἷΝὁΝ‘ἷmΝὅi’ΝἳἴὄἳὀgἷΝἳὃuilὁΝὃuἷΝὧΝgἷὄἳἶὁ pela própria phýsis da justiça. Sócrates, portanto, se 

quiser responder o desafio dos irmãos, deve provar que a felicidade não faz parte da aparência 

da justiça, mas sim da sua própria natureza (phýsis). 

 

3.2 O governo do filósofo: o problema 

O desafio de provar a justiça como sendo boa em si mesma e retirá-la da opinião do 

vulgo de colocá-la no terceiro tipo de bem é uma das mais árduas tarefas de Sócrates na 

República. Para isso, Sócrates terá que ser bem-sucedido em seu elogio da justiça em si 

mesma para depois devolver os seus misthoí, defendendo, portanto, a sua posição de tomar a 

justiça como um bem de segundo tipo. Há uma vasta literatura sobre se Sócrates teria ou não 

sido bem-sucedido em sua resposta. Um dos mais proeminentes casos que trazem alguma 

dificuldade ao êxito da resposta é o retorno do filósofo à Caverna e a sua coação para 

governar. O que pretendemos apresentar aqui é a maneira pela qual o caso do filósofo 

governante traz consigo um problema para a defesa da justiça. Uma vez que Gláucon quer ver 

demonstrado em seu desafio que a justiça é melhor em qualquer situação contrafactual, então 

a coação do filósofo para o governo como uma determinação própria da justiça traria um 

impasse em que haveria um caso em que a justiça não valeria a pena. Será o intuito dessa 

seção entender o motivo da dificuldade e sua relação com o Desafio de Gláucon. 

                                                 
37 Rep., 362e2-367e4. 
38 Rep., 365b. 
39 Rep., 365c. 
40 Rep., 367c9-d1. 
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Para maior compreensão do texto da República sobre o problema aqui indicado, seria 

ὁΝἵἳὅὁΝἶἷΝtἷὀtἳὄmὁὅΝἷὀtἷὀἶἷὄΝmἷlhὁὄΝὁΝὅigὀifiἵἳἶὁΝἶἷΝ‘ ’, ‘ α αῖ ’ΝἷΝὅuἳὅΝvἳὄiἳὦõἷὅ 

na obra estudada. Sete são as passagens em que os filósofos são compelidos para o governo: 

500d5 ( ); 519e4 ( ῃ); 520a8 (π α α ); 520e2 ( α αῖ ); 521b7 

( α ); 539e4 ( α α ); 540b4 ( α αῖ ). Colocaremos cada uma dessas 

passagens para que possamos melhor examinar o seu sentido dentro da obra. 

A primeira passagem diz respeito ao filósofo como contemplador da ordem divina, ou 

seja, diz respeito ao conhecimento das formas e ao processo pelo qual o filósofo, ao conviver 

com o que é divino, acaba se tornando ele mesmo ordenado e divino. Depois de apreender as 

formas divinas, o filósofo seria compelido a aplicar essa ordem na cidade para torná-la 

também bem ordenada. 

 

(1) Θ  ὴ αὶ    φ φ     αὶ ῖ   ὸ υ α ὸ  
π  α ∙ α ὴ ’Ν  π  π . 

α πα  ὲ  . 
Ἂ   , π , α   α   ῖ  α   π   αὶ 

ᾳ αὶ ᾳ α  αὶ ὴ  αυ ὸ  π , α α ὸ  υ ὸ  
α ὸ   α  φ   αὶ α  αὶ υ π    

; 
Ν ,Ν  ’Ν έ 

- Ora certamente o filósofo, convivendo com o que é divino e ordenado, tornar-se-á 
ordenado e divino até onde é possível a um ser humano. Embora em toda a parte se 
multipliquem os detratores. 
- Absolutamente. 
- Logo, se surgir qualquer coação para cuidar que se instaure a ordem aos hábitos 
dos homens, particulares ou públicos, o que ele lá viu, sem se limitar a modelar-se a 
si mesmo, acaso julgas que será um mal artífice de temperança, justiça e de toda a 
virtude popular? 
- De modo algum.41 

 

O filósofo como contemplador das formas, da ordem divina e imutável, é coagido a ser 

demiurgo da virtude alheia. Essa é uma das maiores provas da aplicabilidade do 

conhecimento das formas para o governo da cidade e do filósofo como seu demiurgo máximo. 

O filósofo como conhecedor das formas das virtudes existentes é capaz, como um demiurgo, 

de aplicar essas virtudes na cidade através da arte do governo. 

Na segunda passagem, Sócrates será acusado por Gláucon de estar cometendo uma 

injustiça contra os filósofos ao forçá-los a levarem uma vida inferior, quando lhes era possível 

uma melhor42. A isso Sócrates irá responder da seguinte maneira: 

 

                                                 
41 Rep., 500d1-10. 
42 Rep., 519d8-9. 
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(2) Ἐπ ,Ν Ν ’Ν ,Νπ ,Ν  φ ,Ν Ν   Ν ,Ν π Ν Ν Ν Ν
Νπ Ν αφ Ν  π ,Ν ’Ν Ν ῃ  π Ν Ν α α Ν α ,Ν

υ α Ν ὺ Νπ α Νπ ῖ Ν αὶ ῃ,Νπ Ν α α Να Ν Ν
φ α Ν Ν Ν α Ν ὸ ὸ Ν υ α ὶ Ν φ ῖ Ν αὶ α ὸ Ν π Ν

υ Ν α Ν Ν  π ,Ν Ν αΝ φ  π α Ν πῃ α Ν α ,Ν ’Ν
αΝ α α α Να ῖ Ν πὶ ὸ Ν Ν Νπ έ 

Esqueceste-te novamente, meu amigo, que à lei não importa que uma classe 
qualquer da cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça à 
totalidade dos cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou pela coação, e fazendo 
com que partilhem uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à 
comunidade; ao criar homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada 
um se volte para a atividade que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a 
união da cidade.43 

 

A passagem indica que a lei obriga os filósofos para com a comunidade que os criou, 

devendo haver empenho da parte deles para manter a coesão da cidade. Em resposta, os 

filósofos são compelidos ao governo para poder tornar possível a felicidade da Kallípolis 

como um todo. A lei harmoniza os cidadãos tanto pela persuasão como pela coação, de modo 

que todos os cidadãos devem produzir a utilidade do comum, i.e., fortalecer os laços de união 

da cidade. 

A terceira passagem é uma continuação da passagem anterior, em que Sócrates 

continua a explicar a Gláucon os motivos pelos quais o filósofo deve governar, entendendo 

que não há injustiça contra eles ao compeli-los para o governo. 

 

(3) α  υ , π ,  Γ α ,  ’Ν  ὺ  πα ’Ν ῖ  
φ φ υ  υ , ὰ α α π ὸ  α ὺ  , π α α   

 π ῖ α   αὶ φυ . 
Repara ainda, ó Gláucon, que não seremos culpados de injustiça para com os 
filósofos que se formarem entre nós, mas que teremos justas razões a lhes 
apresentar, ao compeli-los a se encarregar da direção e da guarda dos outros.44 

 

A passagem indica que é a justiça, através da lei, que compele os filósofos a 

governarem. Portanto, não há injustiça em obrigá-los ao governo, pois eles foram educados da 

melhor maneira pela cidade e são conhecedores da forma do bem e da justiça e, desse modo, 

agirão justamente quando lhes for exigido. 

A quarta passagem consiste em uma adequada resposta de Gláucon quando 

questionado por Sócrates com relação à vontade do filósofo para governar a cidade, apesar de 

passarem a maior parte de suas vidas na região pura. 

 

                                                 
43 Rep., 519e1-520a4. 
44 Rep., 520a6-b1. Utilizamos a tradução de GUINSBURG (2006). As modificações são nossas. 
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(4) Ἀπ υ   ῖ , ,  φ  α ’Ν , αὶ  υ  
υ π ῖ    π  α   , ὸ  ὲ π ὺ   ’Ν  ῖ  
  α α ; 

Ἀ α , φ ∙ α α ὰ  ὴ α  π . πα ὸ  ὴ    π’Ν
α αῖ  α  α   ὸ , α     ῃ π  

. 
- Pensas que, ao ouvir isto, os nossos educandos não ficarão convencidos, e não 
quererão participar nos trabalhos da cidade, cada um por sua vez, embora passem 
a maior parte uns com os outros na região pura? 
- É impossível, porquanto fazemos imposições justas a homens justos. Mais do que 
tudo, cada um irá para o poder constrangido, ao contrário dos governantes atuais 
de todas as cidades.45 

 

Sócrates parece demonstrar que, apesar dos filósofos irem por anánke para o governo, 

há um querer [ υ ] que fazem-nos participar dos trabalhos da cidade. Gláucon, uma 

vez persuadido com as palavras de Sócrates, irá defender os filósofos como homens 

psiquicamente justos que irão para o poder compelidos pela justiça política. Um ponto 

relevante da passagem é que é impossível [ α ] para os filósofos tomarem outro 

caminho no momento em que forem compelidos ao governo. A recusa em governar, portanto, 

encontra-se na ordem da impotência (adynamía), sendo que essa impotência não é por outro 

motivo senão a justiça, pois os filósofos educados na cidade são homens justos e não desejam 

cometer atos injustos. Como pretendemos deixar claro no decorrer de nosso trabalho, a lei não 

deve ser entendida como a base que obriga o filósofo e os demais cidadão a agir justamente, 

pois poderíamos tomar equivocamente essa lei com parte do contrato estabelecido por 

Gláucon, o que impossibilitaria a resposta ao seu desafio. A obrigação do filósofo para com a 

cidade parte da própria justiça, nesse caso, não se trata apenas de obedecer à lei, mas de 

obedecer à justiça em sentido unívoco. 

A quinta passagem é uma continuação da quarta passagem em que Sócrates tenta 

demonstrar que somente aqueles que não desejam o governo devem governar, o que vai 

contra aos governos atuais existentes. 

 

(5) Ἔ  ,  ’Ν ,   ὰ π   α αφ α  ὸ  
  φ φ α ; 
 ὰ ὸ  α,  ’Ν . 

Ἀ ὰ  ῖ  ὴ α ὰ    α  π’Να ∙  ὲ ,   α αὶ 
α α . 

 ’Ν ; 
α   υ  α  α  πὶ φυ α ὴ   π    π ὶ   

φ α , ’Ν  α π  ῖ α , υ   ὰ  α  αὶ   
 π ; 

α  υ , φ . 
- Ora tu sabes de qualquer outro gênero de vida que despreze o poder político, sem 
ser o da verdadeira filosofia? 

                                                 
45 Rep., 520d7-e3. 
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- Por Zeus, que não! 
- Ora a verdade é que convém que vão para o governo aqueles que não são amantes 
dele; caso contrário, entrarão em combate os amantes rivais. 
Como não? 
- Então que outras pessoas compelirás a ir para guardiões da cidade, senão àqueles 
que, sendo os mais prudentes de todos são os melhores administradores da cidade e 
usufruem de outras honras e de uma vida melhor do que a do político? 
- Nenhumas outras.46 

 

Essa passagem pode ser comparada como passagem 347b-e em que Sócrates, por 

oposição a Trasímaco, irá dizer que homens bons não desejam governar, mas devem fazê-lo. 

Em uma cidade só de homens bons, haveria competições para não governar47. De modo 

análogo, a Kallípolis deve ser governada por aqueles que não querem governar por serem eles 

os mais aptos à administração da cidade. Os filósofos fazem o papel dos homens bons 

descritos por Sócrates no Livro I. Como podemos ver pela passagem citada acima, a 

phrónesis é um elemento importante da arte do governo, que torna os guardiões os melhores 

administradores da cidade. A phrónesis é uma virtude própria de quem é governante e 

pertence à classe dos guardiões48. Os filósofos são os mais adequados para o governo da 

cidade, pois são os únicos a contemplarem o bem em si mesmo e tornam-se, pelo 

conhecimento do Bem49, homens bons e com phrónesis para bem administrar a cidade50. 

Outro ponto desta passagem é que é dito textualmente que há, para o filósofo, uma 

vida melhor do que a do político [    π ]51. Isso traz uma dificuldade para 

o problema da coação para o governo, pois o que levaria o filósofo a exercer o governo se 

governar é uma vida pior? No entanto, segundo Sócrates, só é possível ter uma cidade bem 

administrada se os que devem comandar tiverem uma vida melhor do que o governo [  ὲ  

 υ     ῖ  υ  ,   υ α ὴ α  π   

υ ]52, pois são estes homens “ὃuἷΝὅãὁΝὄἷἳlmἷὀtἷΝὄiἵὁὅ,ΝὀãὁΝἷmΝἶiὀhἷiὄὁ,ΝmἳὅΝὀἳὃuilὁΝ

que deve abundar quem é feliz – umἳΝviἶἳΝἴὁἳΝἷΝὅἷὀὅἳtἳ”ΝἭ   π ,Ν  υ υ ’Ν

 ῖ ὸ  α α π υ ῖ ,  α   αὶ φ ]53. Ou seja, fica estabelecido o 

paradoxo de ser o filósofo o melhor governante por não querer governar e ter uma vida 

                                                 
46 Rep., 521b1-11. 
47 Rep., 347d. 
48 Cf. Rep., 433c8-d1. 
49 ἧtiliὐἳὄἷmὁὅ,ΝἳὁΝlὁὀgὁΝἶἷΝὀὁὅὅὁΝtὄἳἴἳlhὁ,Ν‘ἐἷm’ΝἷmΝmἳiúὅἵulὁΝἵὁmὁΝumἳΝmἳὀἷiὄἳΝἳἴὄἷviἳἶἳΝἶἷΝfἳlἳὄΝ‘iἶἷiἳΝἶὁΝ
ἴἷm’έ 
50 Cf. Rep., 517c2-ἂνΝ“Ἥέέέ]ΝὀὁΝiὀtἷligívἷl,ΝὧΝἷlἳΝἭἳΝiἶἷiἳΝἶἷΝἴἷm]ΝἳΝὅἷὀhὁὄἳΝda verdade e da inteligência, e que é 
preciso vê-la para se agir com sabedoria [ φ  π ]ΝὀἳΝviἶἳΝὂἳὄtiἵulἳὄΝἷΝὂúἴliἵἳ”έΝStricto sensu, só seria 
verdadeiramente bom o homem que conhecesse a ideia de bem, i. e., o filósofo. 
51 Rep., 521b9-10. 
52 Rep., 520e4-521a2. 
53 Rep., 521a3-4. Grifo nosso. 
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melhor e mais feliz fora do governo, o que contrasta com os governantes das demais cidades 

que desejam o governo. 

Na sexta passagem, Sócrates determina o período que o filósofo deve governar. 

 

(6) ὰ ὰ   α α α  α    ὸ π α  π  ῖ , αὶ 
α α     π ὶ ὸ  π  αὶ α   α , α ’Ν π ᾳ 

  ∙ αὶ  αὶ   α α     
πα α    αὶ πα α υ . 
Depois disso, deves mandá-los descer novamente à Caverna e compeli-los a exercer 
os comandos militares e quantos pertencem aos jovens, a fim de que não fiquem 
atrás dos outros, nem mesmo em experiência. E até nesses lugares têm de ser postos 
à prova, a ver se, solicitados em todos os sentidos, se mantêm firmes ou se deixam 
abalar.54 

 

A passagem não trata propriamente do governo, mas faz parte da descida à Caverna 

para que o filósofo possa adquirir empiria nos assuntos da cidade. A passagem é, portanto, 

parte dos testes do filósofo para exercer os comandos militares e obter experiência para que 

não fiquem em nenhum ponto do conhecimento em desvantagem em relação aos demais 

cidadão. Tais testes fazem parte da educação do filósofo, sendo a experiência adquirida na 

cidade parte necessária à formação do filósofo para que nada lhe falte também em matéria de 

conhecimento empírico. 

A sétima e última passagem diz respeito à compulsão para governar depois da 

contemplação do Bem. 

 

(7) αὶ α  ὸ α ὸ  α , πα α α  υ  , αὶ π  αὶ 
α  αὶ αυ ὺ  ῖ  ὸ  π π     υ , ὸ ὲ  π ὺ 

π ὸ  φ φ ᾳ α α , α  ὲ ὸ  ῃ, π ὸ  π ῖ  
π α α π α  αὶ α  υ   π  α,   α   ’Ν

 α αῖ  π α . 
Depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma, para ordenar a 
cidade, os particulares e a si mesmos, cada um por sua vez, para o resto da vida, 
mas consagrando a maior parte dela à filosofia; porém, quando chegar a vez deles, 
aguentarão os embates da política, e assumirão cada um deles o exercício do 
governo no interesse da cidade, não porque é belo, mas como uma tarefa 
compulsória.55 

 

O conhecimento do Bem é o paradigma do bom governo. Por isso, os filósofos devem 

descer para governar a cidade após conhecerem a forma do bem, tornando-se homens 

verdadeiramente bons. Será este o conhecimento diferencial entre o governo do filósofo e dos 

demais. Na passagem 540b4-5, Sócrates dirá ὃuἷΝὁὅΝ filóὅὁfὁὅΝ gὁvἷὄὀἳὄãὁΝ “ὀãὁΝὂὁὄὃuἷΝ ὅἷjἳΝ

belo, mas por ser compulsório fazê-lὁ”ΝἭ   α   ’Ν  α αῖ  π α ]. Até 

                                                 
54 Rep., 539e3-540a2. 
55 Rep., 540a8-b5. 
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aqui, a justiça que obriga o filósofo a governar parece ser do mesmo tipo da justiça 

apresentada pelos polloí na boca de Gláucon, pois não é praticada por vontade, nem é 

considerada como um bem por aqueles que a praticam. Se for permitido aceitarmos a 

felicidade como um bem à parte do que constitui o em si da justiça, corremos, 

hipoteticamente, o sério risco de tornarmos o filósofo injusto em sua ação. Portanto, se a 

justiça, no caso do filósofo governante, for entendida como um bem de terceiro tipo que se 

deva fazer apenas pelos benefícios que vem à parte dela, então este caso seria semelhante ao 

caso de Gyges e seu anel da invisibilidade, pois permitiria ao filósofo o não-governo da 

cidade, já que o governo seria algo penoso. Isso é uma evidente dificuldade para se responder 

o Desafio de Gláucon. 

Uma atitude diferente sobre os bens só é possível se os governantes não identificarem 

a eudaimonía com a posse de bens materiais, o que só é possível a pessoas que têm 

experiência com o bem em si mesmo, i. e., os filósofos56. Essa visão diferenciada sobre os 

tipos de bens, fará do filósofo o mais apto ao governo. Ao falar da ideia de bem, Sócrates irá 

dizer: 

 

 , φα , π α α , α α  υ ὴ   ῖ  ὸ  π  
α φ α   ᾧ  ὸ α α   ,  ῖ α ὴ  πα ὶ π  
ῖ . 

Ora tende para aí tudo o que força a alma a voltar-se para aquele lugar onde se 
encontra o mais feliz de todos os seres, o que ela de toda maneira tem de 
contemplar.57 

 

O próprio Bem é dito como o mais feliz de todos os seres, para o qual a alma deve ser 

forçada [ α ] a voltar-se. Se somarmos a isso que a vida fora do governo é uma vida 

melhor, poderemos inferir que a contemplação do Bem é o que há de mais feliz, sendo essa a 

vida melhor do filósofo. 

Podemos notar que os termos ‘anánke’ e ‘anankaîon’ são bastante flexíveis e podem 

incluir diferentes significados58. Os sentidos de anánke aqui observados são aqueles 

relacionados com o governo do filósofo. Os dois significados mais correntes para anánke nas 

passagens sἷὄiἳmΝ ‘ὀἷἵἷὅὅiἶἳἶἷ’Ν ἷΝ ‘ἵὁἳὦãὁ’έΝ ἢὁὄΝ ὀἷἵἷὅὅiἶἳἶἷ,Ν ἷὀtἷὀἶἷmὁὅΝ ἳὃuilὁΝ ὃuἷΝ ὀãὁΝ

poderia ser de outra maneira ou, em outras palavras, que deve ser de tal modo. Coação seria 

um tipo de necessidade que constrange alguém para agir de um determinado modo, tornando 

                                                 
56 ARENDS, 1998, p. 31. 
57 Rep., 526e3-5. 
58 Cf. ARISTÓTELES. Metafísica, 1015a20-b15; em que se apresenta os diferentes significados de α αῖ , 
sendo estes (1) aquilo sem o quê o vivente não pode viver; (2) aquilo que obriga ou faz violência; (3) aquilo que 
não pode ser diferente do que é; (4) a demonstração. 
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uma determinada atividade necessária para um determinado agente. Entendemos que nas 

passagens estudadas o termo quἷΝ mἷlhὁὄΝ ὅἷΝ ἳἶἷὃuἳΝ ὧΝ ‘ἵὁἳὦãὁ’ ὁuΝ ‘ἵὁmὂulὅãὁ’. Isso não 

significa que outras traduções não poderiam ser adotadas, mas percebemos que em todas as 

passagens estudadas os filósofos são compelidos, coagidos, constrangidos, forçados, i. e., são 

levados por coação a governarem. O que pretendemos identificar ao longo de todo o nosso 

trabalho é que tipo de força é essa que se exerce sobre o filósofo e o obriga a governar e 

porque assim deve ser. As passagens parecem indicar de maneira clara, que apesar do filósofo 

poder ter uma vida melhor sem se ocupar do governo, ele deve por coação (anánke) assumir o 

governo da cidade justa, e isto não seria uma injustiça. 

Para entendermos a relação existente entre anánke e justiça na República, 

precisaremos recorrer à definição de justiça encontὄἳἶἳΝὀἳΝὁἴὄἳμΝ“ὁΝἶἷὅἷmὂἷὀhἳὄΝἵἳἶἳΝumΝἳΝ

ὅuἳΝfuὀὦãὁ”ΝἭ ὸ ὰ α  π ]59. Essa seria a definição padrão da justiça na cidade, i.e., o 

desempenhar do que lhe é próprio, o que nos leva a entender que isto também implica em um 

limite para essa tarefa de maneira que esse limite próprio nunca deve ser ultrapassado para 

não acabar atravessando o limite do outro. Isso dá um âmbito próprio para cada função 

desempenhada dentro da pólis. 

Dentro da cidade, cada cidadão tem uma função (érgon) específica que, se for 

desempenhada, torna a cidade toda justa. Dessa forma, se cada um dos indivíduos de cada 

classe determinada na República (governantes, guerreiros e artesãos) desempenhar 

adequadamente a sua função, a cidade será justa. Por analogia, a justiça será também 

analisada na alma. Uma alma será justa por adequada proporção das suas partes que irão levar 

a sua harmonização60. A alma como a cidade se divide em três partes: racional (logistikón), 

irascível (thymoeidés) e concupiscível (epithymetikón). Basicamente a harmonia se dá na 

cidade quando a classe governante está no controle da cidade, da mesma maneira a harmonia 

na alma se dá quando a parte racional governa. O filósofo é aquele que possui a harmonia 

plena da alma em que a parte racional comanda as demais partes e, por isso, pode ser 

chamado de justo. A justiça no filósofo se faz sempre presente devido a boa ordenação que ele 

possui das partes da alma. O que nos leva a entender que a relação de conhecimento 

estabelecida na alma também se reflete no conhecimento do todo, de maneira que o 

governante, por conhecer o Bem é aquele que melhor conhece cidade e é capaz de bem 

administrá-la. Isso não significa dizer que alma e cidade são o mesmo, mas que a analogia 

permite a aproximação entre uma e outra, de maneira que ao conhecer a estrutura harmônica 

                                                 
59 Rep., 433b4. 
60 Rep., 443d-e. 
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da alma, o governante teria um melhor conhecimento da cidade como um todo, podendo 

melhor deliberar nas decisões desta. “ÉΝὁΝlogistikón, guiado pelo poder de saber com o qual a 

forma do bἷmΝὁΝἶὁtἳΝ(ἃίἆἷ1),ΝὃuἷΝiὄὠΝὁὄἶἷὀἳὄΝἳΝἳlmἳΝἵὁmὁΝumΝtὁἶὁ”61. O conhecimento da 

forma do bem coloca o conhecimento da alma como um conhecimento do governo62. A 

justiça na alma, portanto, consiste no desempenhar o próprio de cada uma das partes da alma, 

sem consentir que qualquer das partes da alma se dedique a tarefas alheias nem que interfiram 

umas nas outras63. 

No Livro VI e VII, será explicado o motivo pelo qual o melhor governante para a 

cidade é o filósofo. Se entendermos que cada um tem um papel a desempenhar na cidade e 

que foi dito por Sócrates que aquele que melhor desenvolveria a função de guardião e 

governante seria o filósofo, então é justo que o filósofo governe a cidade64. Para os 

governantes, a phrónesis é um dos elementos essenciais65, pois possui caráter divino e dá 

àqueles que a possuem a capacidade apurada para conhecer. Será graças a essa capacidade 

que o filósofo poderá conhecer a ideia de bem. 

Esses seriam, portanto, os pressupostos filosóficos básicos para se entender a gênese 

do problema. No entanto, vamos ainda nos atentar em alguns pontos importantes até agora 

vistos para a continuidade da exposição na próxima seção: 

1. A justiça deve sempre ser melhor do que a injustiça. 

2. A justiça deve ter um valor por si mesma. 

3. Nenhuma dóxa ou misthós devem ser atribuídos à justiça no seu elogio por si. 

4. A prova de que a justiça é boa por si mesma deve levar em consideração sua relação 

com a felicidade. 

5. O homem justo é mais feliz, pois a justiça traz benefícios intrínsecos ao seu agente. 

6. Para o filósofo há uma vida melhor do que a do governo. 

Decorrente de (6) nós podemos ter duas consequências díspares: 

7.1. Governar é uma injustiça para o filósofo, pois não traz felicidade. [Gláucon] 

                                                 
61 WAGNER, E.  Compulsion Again in the Republic. Apeiron, v. 38, n. 3, 2005, p. 99. Segundo MAHONEY, T. 
χέΝ ἒὁΝ ἢlἳtὁ’ὅΝ ἢhilὁὅὁὂhἷὄ-Rulers Sacrifice Self-Interest to Justice? Phronesis,Ν vέΝ ἁἅ,Ν ὀέΝ ἁ,Ν 1λλἀ,Ν ὂέΝ ἀἅἆμΝ “χΝ
razão, como oposta às outras partes da alma, deseja as coisas qua coisas boas, i.e., ela deseja o bem tout court. 
Ela deseja o bem tout court em dois sentidos: 1) a Forma do Bem, e 2) o bem de todas as coisas sem restrição. A 
razão deseja a Forma do Bem no sentido de que deseja conhecê-la e contemplá-lἳ”έΝ Para mais, ver também: 
KAHN, C. H. Plato's Theory of Desire. The Review of Metaphysics, v. 41, n. 1, p. 77-103, 1987; COOPER, J. M. 
ἢlἳtὁ’ὅΝἦhἷὁὄyΝὁfΝώumἳὀΝεὁtivἳtiὁὀέΝHistory of Philosophy Quarterly, v. 1, n. 1, p. 3-21, 1984. 
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63 Rep., 443d. 
64 Cf. Rep., 503b; 519c-520d. 
65 Cf. Rep., 433c8-d1; 517c2-4; 518e1. 
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7.2. Governar é justo e compulsório (anánke) para o filósofo, pois ele deve levar em 

consideração a felicidade da cidade como um todo e não apenas a sua felicidade individual. 

[Sócrates] 

Feita a exposição desses pontos, o problema se apresenta da seguinte maneira: se há 

uma relação entre justiça e felicidade estabelecida no desafio proposto por Gláucon, então, ou 

(i) governar é uma injustiça e não aceitar o governo seria, de fato, um ato justo do filósofo. 

Dessa forma, existiria um caminho em que a máxima felicidade do filósofo estaria 

relacionada à sua escolha justa de não governar; ou (ii) governar é justo, mas existe um caso 

em que ser justo não corresponde a ser maximamente feliz. Isso abre um precedente para que 

o filósofo deseje o caminho que o levará para uma vida melhor e, assim, decida ser injusto em 

sua escolha, optando por não governar. Ambas as hipóteses trazem problemas, pois 

desconstroem os argumentos da justiça-felicidade e da união entre governo e filosofia. 

 

3.3 O governo do filósofo: status quaestionis 

Depois de expormos como o problema se apresenta na leitura do texto platônica, 

devemos agora analisar a maneira como a literatura interpreta a questão e sua tentativa para 

solucioná-la. Isso é o que faremos nessa seção. 

Foster66 parece ter sido um dos primeiros a acender as discussões em torno da 

passagem 520 et seq. da República, que trata do governo do filósofo restringindo a sua própria 

felicidade em nome do bem comum da cidade. No entanto, o assunto toma realmente fôlego 

com o argumento de Aronson67 de que Platão teria falhado em demonstrar o desafio de que o 

homem justo é mais feliz do que o homem injusto. De acordo com Aronson existe um visível 

contraste entre o que é necessário para a felicidade do filósofo e o que é justo para ele fazer 

pela sua cidade. Para ele, “um filósofo que é educado pela cidade para ver o Bem poderia ser 

mais feliz se ele fosse injusto, i.e., se ele fugisse da sua tarefa de governar e somente 

filosofasse”68. Se isso for aceito, Platão poderia ser acusado de não conseguir responder aos 

argumentos de Trasímaco sobre a superioridade da injustiça sobre a justiça. 

 

A passagem [519c-521b] é o locus de dois importantes princípios da filosofia 
política de Platão: primeiro, o fato de que o filósofo deve sacrificar parte de sua 

                                                 
66 ἔἡἥἦἓἤ,ΝεέΝἐέΝἥὁmἷΝ ImὂliἵἳtiὁὀὅΝὁfΝἳΝἢἳὅὅἳgἷΝ iὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝ Philosophy, v. 11, n. 43, p. 301-308, 
1936. 
67 ARONSON, S. H. The Happy Philosopher – χΝἑὁuὀtἷὄἷxἳmὂlἷΝ tὁΝἢlἳtὁ’ὅΝἢὄὁὁfέΝ Journal of the History of 
Philosophy, v. 10, p. 383-398, 1972. 
68 Ibid., p. 396. 
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fἷliἵiἶἳἶἷΝἶuὄἳὀtἷΝὁΝὅἷuΝὂἷὄíὁἶὁΝἵὁmὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝἷ,Νὅἷguὀἶὁ,ΝὁΝ“ὂἳὄἳἶὁxὁ”Νde que 
somente alguém que não deseja governar fará um efetivo governante69. 

 

Segundo o argumento de Trasímaco, o homem que se utiliza da completa injustiça 

seria aquele que teria o máximo de felicidade; este homem é o tirano e sua felicidade estaria 

no governo. Já Sócrates defende que este homem é o filósofo e que a máxima felicidade não 

estaria no governo, no entanto, este é obrigado a governar para a felicidade geral da cidade. 

Podemos verificar governantes diferentes em ambos os casos, isto é, (a) governante de 

Trasímaco – governa por vontade, governa para a própria vantagem, tira os misthoí para si, 

busca a pleonexía; (b) governante de Sócrates – governa por anánke, governa para o benefício 

alheio, tem como misthós não ser governando por alguém pior, refreia a pleonexía. Tanto (a) 

como (b) são atividades que só valem a pena pelos misthoí ἷΝὀἷmΝmἷὅmὁΝὁΝἷxἷmὂlὁΝἶἷΝ‘ὀãὁΝ

ὅἷὄΝgὁvἷὄὀἳἶὁΝὂὁὄΝἳlguὧmΝὂiὁὄ’70 salva Sócrates do problema de demonstrar que benefício o 

filósofo tira ao ser justo e voltar para governar a cidade, pois, segundo o Desafio de Gláucon, 

ele deveria provar que a justiça traz benefícios ao homem justo independente de qualquer 

misthós,ΝὁΝὃuἷΝtἳmἴὧmΝiὀἵluiΝὁΝ‘ὀãὁΝὅἷὄΝgὁvἷὄὀἳἶὁΝὂὁὄΝἳlguὧmΝὂiὁὄ’έΝἥἷguὀἶὁΝἢἳyὀἷ,Ν“Este 

ganho particular não é um benefício adicional no sentido estrito introduzido acima porque este 

ganho que é produzido para uma determinada atividade não é independente da excelência 

ἷxiἴiἶἳΝ ὀἳΝ ὂἷὄfὁὄmἳὀἵἷΝ ἶἳΝ ἳtiviἶἳἶἷΝ ἶἷΝ gὁvἷὄὀἳὄ”71. Dessa forma, o misthós ἶἷΝ ‘ὀãὁΝ ὅἷὄΝ

governado por alguémΝὂiὁὄ’ΝὀãὁΝἶἷvἷὄiἳΝὅἷὄΝἷὀtἷὀἶiἶὁΝἵὁmὁΝὁὅΝἶἷmἳiὅΝmisthoí de um bem de 

terceiro tipo, pois ele é inerente à escolha do bom governante e não pode ser adicionado caso 

o bom governante não opte por governar ou retirado caso opte por governar. Apesar de 

concordarmos com a pertinência da observação de Payne, entendemos que o desafio de 

Gláucon para Sócrates exige a ausência de qualquer misthós na resposta antes da defesa da 

justiça por si mesma. O que estamos dizendo é que embora o misthós esteja presente em um 

bem de segundo tipo, a resposta não pode se reduzir ao misthós, pois a justiça deve ser 

provada antes de tudo como boa em si mesma. Dessa maneira, mesmo se tomarmos este tipo 

específico de misthós como inerentes da escolha do bom governante em governar, é claro que 

não é este o tipo de resposta que Gláucon espera de um elogio da justiça em si mesma. 

Segundo Beatty, 

 

                                                 
69 Ibid., p. 393. 
70 Cf. Rep., 347c. 
71 PAYNE, A. The Division of Goods and Praising Justice for itself in Republic II. Phronesis, v. 56, 2011, p. 68, 
nota 13. 
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governar por si mesmo não faz o filósofo eudaímon [feliz]; embora, as 
consequências de governar conferem eudaimonía [felicidade]. Platão, de fato, chama 
governar de necessidade (anankaîon), mas não belo (kalón) ou bom em si mesmo72. 

 

Beatty defende que o governar contribui para o conhecimento do filósofo, já que ele 

não se torna um sábio quando conhece o Bem,ΝmἳὅΝἵὁὀtiὀuἳΝἳΝὅἷὄΝumΝfilóὅὁfὁέΝ“ἡΝgὁvἷὄὀὁΝἶὁΝ

filósofo é justificado por este ser uma parte essencial da realização do filósofo qua filósofo, 

tãὁΝ ἴἷmΝ ὃuἳὀtὁΝ ἳΝ ὄἷἳliὐἳὦãὁΝ ἶὁὅΝ ὁutὄὁὅΝ ἵiἶἳἶãὁὅ”73. Dessa forma, contrário a Aronson, o 

filósofo não seria um contraexemplo, mas exemplar. Entretanto, o desafio é claro ao definir 

por princípio que a felicidade não deve advir apenas das consequências da justiça, pois isso 

permitiria ao injusto ser tão ou mais feliz do que o justo, o que colocaria a perder todo o 

argumento da República que diz que a justiça vale a pena e é melhor do que a injustiça. O 

problema que se apresenta aqui é que para o filósofo governar é um bem de terceiro tipo, 

aquele que é penoso, apesar de útil e necessário, o mesmo tipo de bem em que os polloí 

colocam a justiça. 

De acordo com Brickhouse, o termo anankaîon serviria como um requerimento 

moral74,Ν ὀἷὅὅἷΝ ἵἳὅὁ,Ν “umἳΝ ὂἷὅὅὁἳΝ ὅὁmἷὀtἷΝ ἳἶὃuiὄἷΝ eudaimonía se ela é psicologicamente 

justa,ΝumΝἷὅtἳἶὁΝὃuἷΝὄἷὃuἷὄΝὃuἷΝἳlguὧmΝἳἶiὄἳΝἳὁὅΝὂὄἷἵἷitὁὅΝἶἳΝmὁὄἳlΝἵὁmum”75. Haveria um 

objetivo maior com o todo, ou seja, a cidade, o que faria com que a felicidade somente 

estivesse ligada àqueles que cumprissem seus deveres morais. Para responder o problema do 

filósofo governante, Brickhouse irá apresentar dois argumentos. O primeiro seria demonstrar 

que uma pessoa psiquicamente justa e que é maximamente feliz, pois possui harmonia 

psíquica, é necessariamente uma pessoa que é justa politicamente. Se a justiça política é 

exigida pela justiça psíquica, então a função do filósofo, de acordo com a justiça política, 

seria governar quando lhe for exigido. Disso se seguiria dizer que o filósofo só adquire 

eudaimonía somente quando ele assume o governo da cidade76. O segundo seria dizer que um 

ato de injustiça destrói a harmonia psíquica e, dessa forma, ao escolher não governar, o 

filósofo seria culpado de pleonexía, pois seria vulgarmente injusto colocando o seu desejo 

acima do todo77. Pelo primeiro argumento, o autor estaria relacionando justiça psíquica à 

justiça política. Já pelo segundo argumento, o autor estaria dizendo que no caso do filósofo 
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não governar seria um ato de injustiça que afeta a alma. Como ele prioriza a justiça política, 

então não cumprir com esta seria não ser justo também na alma. 

O autor entende que a justiça vulgar é condição necessária para a justiça psíquica78 e 

que a eudaimonía está atrelada àqueles que cumprem os seus deveres morais e, dessa forma, o 

filósofo só poderia ser realmente feliz se governasse a cidade79. Analisando a passagem 520d-

e, Brickhouse dirá que o filósofo irá governar por vontade80, pois entende anankaîon como 

um requerimento moral, o que resolveria a relação entre vontade para governar e coação para 

governar. 

A solução dada por Brickhouse nos parece adequada quando relaciona justiça psíquica 

à justiça política, de modo a não se permitir o não cumprimento da própria função. No 

entanto, a sua opção de colocar a justiça vulgar como condição necessária para a justiça 

psíquica nos parece equivocada e isso prejudica a conclusão de seu argumento. Além do mais, 

a justiça política é posta por Sócrates como um 81 e, portanto, não tem prioridade 

sobre a justiça psíquica. Sobre isso, falaremos adiante em nosso trabalho. 

Reeve também entenderia que os filósofos governam tanto voluntariamente como por 

coação82 e que a passagem 520d7-e3 estaria justificando isso, já que os filósofos não 

recusarão [  υ ]83 e também irão para o poder por coação [  π’Ν α αῖ ]84. 

Reeve parece certo em indicar que há um componente deliberativo na decisão do filósofo para 

governar a cidade. Em outras palavras, o filósofo não quer somente contemplar as formas, 

mas também quer o governo. No entanto, há uma dificuldade na passagem que precisa ser 

observada. Gláucon diz ὃuἷΝ“mais do que tudo, cada um irá para o poder constrangido, ao 

contrário dos governantes atuais de todas as cidades”ΝἭπα ὸ Ν ὴ Ν Ν Ν π’Ν α αῖ Ν

α Ν α Ν Ν ὸΝ ,Ν α Ν Ν Ν Ν ῃΝπ Ν ]85. Isso é um 

forte indicativo de que os governantes da Kallípolis vão para o governo por coação e os 

governantes das cidades existentes vão para o governo por vontade86, o que opõe governo por 

                                                 
78 Ibid., p. 6. 
79 Ibid., p. 8. 
80 Ibid., p. 7. A passagem 520d7-e3 foi exposta acima em nosso trabalho e é a número (4) das passagens sobre 
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81 Rep., 443c4. 
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84 Rep., 520e2. 
85 Rep., 520e1-3. 
86 Cf. Rep., 345e; 347b-c. 
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vontade à governo por coação e faz com que a tentativa de Reeve de conciliar vontade e 

coação como forçada e, possivelmente, equivocada. 

Entretanto, para McPherran, a coação para o governo é necessária somente para o 

filósofo em treino para o seu aprimoramento, não sendo um inexplicável desejo altruístico, 

mas antes uma manifestação da generosidade divina87. Para fundamentar seu argumento, 

McPherran irá se basear na seguinte passagem do Livro II: 

 

 α ὸ    ὸ     αὶ  ; 
 ; 

Ἀ ὰ ὴ     α  α .  ; 
  ῖ. 

Ἆ ’Ν   ὴ α ὸ  π ; 
α έ 

ὋΝ ὲΝ ὴΝ π Ν α Ν Νπ ῖν 
ὲΝ έ 

ὋΝ Ν Ν ὲ Ν α ὸ Νπ ῖ,Ν ’Ν Ν Ν Ν α Να ν 
Ν ν 

Ν νΝ φ Ν ὸΝ α ν 
α έ 

Α Ν αΝ π α α ν 
α έ 

Ν αΝ π Ν Ν α Ν ὸΝ α α ,Ν ὰΝ Ν ὲ Ν Ν Ν α ,Ν Ν ὲΝ
α Ν α έ 
α Ν ’,Ν φ έ 

’Ν α,Ν Ν ’Ν ,Ν Ν ,Ν π ὴΝ α ,Ν π Ν Ν Ν α ,Ν Ν Ν π ὶΝ
υ ,Ν ὰΝ Ν ὲ Ν ῖ Ν π Ν α ,Ν π Ν ὲΝ α ∙Ν π ὺΝ ὰ Ν

Ν α ὰΝ Ν α Ν ῖ ,Ν αὶΝ Ν ὲ Ν α Ν αΝ Να α ,Ν Ν
ὲΝ α Ν ’Ν αΝ ῖΝ ῖ Ν ὰΝα α,Ν ’Ν Ν ὸ Ν έ 

- Ora, Deus não é essencialmente bom, e não é assim que se deve falar dele? 
- Sem dúvida. 
- 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. 
- Logo – prossegui eu – Deus, uma vez que é bom, não poderá ser causa de tudo, 
como diz a maioria das pessoas, mas causa apenas de um pequeno número de 
coisas que acontecem aos homens, e sem culpa do maior número delas. Com efeito, 
os nossos bens são muito menos do que os males, e, se a causa dos bens a ninguém 
mais se deve atribuir, dos males têm de se procurar outros motivos, mas não o 
deus.88 

 

                                                 
87 McPHERRAN, M. L. Commentary on Reeve. Proceedings of the Boston Colloquium in Ancient Philosophy, 
v. 22, 2006, p. 216. Cf. SMITH, 2010, p. 97-98. 
88 Rep., 379b1-c7. As modificações na tradução são nossas. 
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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 

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 e, por fim, sétimo, o deus é causador somente de bens, nunca de males. 

Platão parece estar estabelecendo uma relação causal entre prejuízo [ π ] e mal [ α ], 

e entre utilidade [ φ ] e bem [ α ]. 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 mal prejudica, quarto, o mal não é útil e, 

portanto, um agente mau não pode proporcionar coisas boas. Concluímos, desse modo, que 

um agente mau não pode gerar bens. 

Seguindo o que se diz sobre o bem ser causa de benefícios, McPherran aposta que o 

mesmo acontece na Kallípolis, onde os filósofos, após contemplarem o Bem, seriam 

compelidos para o seu próprio benefício a beneficiar outros seres89. No caso, a descida para a 

Caverna seria uma maneira pela qual o Bem seria causa de benefícios para a cidade através do 

governo do filósofo. Se assim for, não parece correto pensar que somente os filósofos em 

treino seriam coagidos, mas todos os filósofos, já que o Bem é contemplado por todos os 

filósofos. Isso ainda deixa em aberto o problema de como conciliar a coação para governar e a 

felicidade do filósofo. 

Wagner, em seu artigo, irá nos apresentar cinco definições diferentes para como o 

tἷὄmὁΝ ‘compulsão’Ν ὧΝ iὀtἷὄὂὄἷtἳἶo na literatura que trata da passagem sobre a descida do 

filósofo para governar, sendo estas90: 

 

1. Compulsão hipotética, a necessidade para fazer cumprir uma prática na ordem de 
obter um certo fim.91 
2. Um tipo de admoestação pedagógica e uma exortação necessária pelos estudantes 
quando eles progridem através de estágios em sua educação.92 
3. Compulsão legal, a qual compele os filósofos a governarem na Caverna: eles, 
como homens justos desejam fazer atos justos, obedecerão estas leis.93 
4. Pressão interna sentida nas almas de homens honrados e justos a seguir através de 
seu compromisso com a pólis, retribuindo os bens que eles receberam desta.94 
5. Compulsão externa, mesmo se força física for requerida. 
 

Segundo Wagner, as quatro primeiras interpretações são insuficientes para dar conta 

da interpretação da passagem. Para a autora, Sócrates acredita que a compulsão externa é 

                                                 
89 McPHERRAN, 2006, p. 216. 
90 WAGNER, 2005, p. 90. 
91 Ver, KRAUT, 1999; VERNEZZE, 1992. 
92 Ver, BROWN, 2000. 
93 Ver, BROWN, 2000. 
94 IRWIN, 1995. 
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necessária e é desejoso aplicá-la95. Dessa forma irá defender a quinta interpretação como a 

correta para a leitura da passagem. A base de seu argumento consiste no uso, por Platão, das 

mesmas palavras para caracterizar o tipo de anánke que retira o prisioneiro da Caverna, 

obrigando-o a subir e a sair. Para Wagner, a força que obriga o prisioneiro a sair é uma 

compulsão externa. Essa compulsão externa é da mesma ordem na descida para à Caverna e a 

obrigação do filósofo para governar. O motivo disso seria que os filósofos em treino ainda 

não estariam perfeitamente harmonizados sobre o controle do logistikón96, dessa forma, eles 

precisariam ainda ser compelidos para o governo. Apesar de admitirmos uma analogia 

existente entre a subida e a descida da Caverna, a explicação de Wagner não parece dar conta 

do porque a descida deve ser uma compulsão externa. Por mais que o texto da República 

indique uma violência existente na subida para se retirar o prisioneiro da Caverna97, em nada 

se fala do mesmo tipo de violência empregada na descida. Então por mais que haja uma 

relação entre a subida e a descida da Caverna, a compulsão externa não parece dar conta 

disso. Retornaremos sobre o assunta da Caverna no próximo capítulo. 

Brown se posiciona contra uma defesa deflacionária de anánke. Para ele, existe um 

forte motivo para que o filósofo governe e esse governo é, de fato, para o próprio interesse do 

filósofo. A preferência do filósofo em não governar é a exata caracterização de anánke que os 

comanda a descer à Caverna98. A Lei da Kallípolis seria a fonte da anánke que constrange-os 

a governar. 

 

A vontade de governar dos filósofos depende de dois fatores: a compulsão dos 
fundadores, na forma da lei sob a qual eles devem ter sido educados pela cidade de 
modo que os filósofos irão governar a cidade, e uma compulsão da justiça que faz a 
obediência às leis obrigatória99. 

 

O primeiro princípio seria um princípio de reciprocidade: eles obedecem às leis porque 

necessitam fazer a cidade maximamente feliz, não porque a justiça exija isso. O segundo 

princípio é obrigatório. Isso cria dois princípios de justiça e, para tentar resolver isso, Brown 

diz que existe uma correlação entre justiça e lei que pode ser entendida por um conceito 

popular de justiça da época de Platão. Como exemplo, cita o caso de Trasímaco e o Críton100. 

Segundo entende, a justiça ser a conveniência do mais forte só pode ser inteligível se houver 

                                                 
95 WAGNER, 2005, p. 91. 
96 Ibid., p. 99. 
97 Cf. Rep., 515e5. 
98 BROWN, E. Justice and Compulsion for Plato's Philosopher-Rulers. Ancient Philosophy, v. 20, 2000, p. 9. 
99 Ibid., p. 9. 
100 Ibid., p. 10-11. Para Trasímaco, nota 25, p. 10. 
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um princípio de obediência construído na justiça. Isso é errado no caso de Trasímaco, 

segundo entendemos, pois Trasímaco irá justificar que os governados devem obedecer à lei 

porque esta é feita pelo mais poderoso dentro da cidade, i.e., o governante, de modo que a 

obediência está vinculada ao governo e, mais especificamente, àquele que detém o poder, i. e., 

o governante, e é este que determina o justo. Desse modo, Brown defende que obediência está 

subordinada à justiça, mas esquece que quem obriga não é a justiça, mas o krátos e sem o 

krátos, não há justiça em Trasímaco. 

Brown insiste em sua interpretação sobre a obrigação pela lei em um segundo artigo 

ὃuἳὀἶὁΝ ἶiὐΝ ὃuἷΝ “ἳΝ juὅtiὦἳΝ ὀãὁΝ fὁὄὦἳΝ ὁὅΝ filóὅὁfὁὅΝ ἳΝ ὅἳἵὄifiἵἳὄἷmΝ ὅuἳΝ fἷliἵiἶἳἶἷνΝ Ἥmἳὅ]Ν ἳΝ lἷiΝ

fὁὄὦἳ”101. Desse modo, Brown considera que sua posição é consistente com o fato do filósofo 

preferir não governar e a sua decisão de fazer o que é justo. Nesse caso, ele preferiria que não 

houvesse lei para que ele pudesse justificar a sua recusa para o governo102. A nosso ver, a 

interpretação de Brown enfraquece o conceito geral de justiça, pois requer que o cumprimento 

da justiça dependa de um sistema legal. Esse pressuposto legal faz com que o cumprimento do 

que é justo dependa da lei, de maneira que o filósofo preferiria que não houvesse lei para não 

ter que governar. Nesse caso, corroborar a ideia de uma lei que constrange o filósofo a 

governar é corroborar a noção de contrato apontada por Gláucon na primeira parte de seu 

desafio103. Isso se comprova pela hipótese apresentada por Brown de que o filósofo não 

governaria se não houvesse uma lei que o obrigasse, o que faz da anánke uma obrigação 

puramente legal e contingentemente justa. Dessa forma, para se responder ao desafio seria 

preciso um argumento que tomasse a lei fora do âmbito positivo do contrato, mas justificado 

em uma justiça natural. 

White irá defender que o caso do filósofo governante é um caso de exceção, em que 

ser justo não é um benefício direto ao filósofo, mas demonstra uma razão por trás do próprio 

interesse que é a felicidade geral da cidade. Isso faria da descida para a cidade para governar 

uma continuidade do filosofar104. Os filósofos, através do conhecimento da forma do bem, 

seriam motivados a governar não pelo seu próprio bem, mas pelo bem simpliciter105, que é o 

Bem em si. Para ele, 

 

                                                 
101 BROWN, E. Minding the Gap in Plato's Republic. Philosophical Studies, v. 117, n. 1-2, 2004, p. 283. 
102 Ibid., p. 282-283. 
103 Rep., 358e2-359b5. 
104 WώIἦἓ,ΝἠέΝἢέΝἦhἷΝἤulἷὄ’ὅΝἑhὁiἵἷέΝArchiv für Geschichte der Philosophie, v. 68, n. 22, p. 22-46, 1986. 
105 Ibid., p. 31. 
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a noção de Platão sobre o Bem seria de que a bondade, no sentido estrito, não é 
relativa, como o que é bom para algo, mas absoluta, e é da mesma forma igualmente 
razoável para todos promovê-la106. 

 

Desse modo, a forma do bem seria o critério de decisão necessário para que o filósofo 

resolva governar, como um tipo de bondade não relativa107. Em seu artigo, White fala em 

‘ἷὅἵὁlhἳ’Ν ἳὁΝ iὀvὧὅΝ ἶἷΝ ἵὁmὂulὅãὁ,Ν ὂὁiὅΝ ἷὀtἷὀἶἷ,Ν ἴἳὅἷἳἶὁΝ ὀἳΝ ὂἳὅὅἳgἷmΝ ἂλἄἳ-499a, que uma 

vida filosófica fora da cidade ideal é possível108. A passagem usa Teages e o próprio Sócrates, 

com o seu daímon, como exemplos de vidas dedicadas à filosofia que não desejaram a vida 

política. O verdadeiro filósofo encontrado nas cidades existentes acaba por não fazer o seu 

“mὠximὁ,ΝumἳΝvἷὐΝὃuἷΝὀãὁΝlhἷΝἵὁuἴἷΝἳΝfὁὄtuitἳΝἵὁὀὅtituiὦãὁΝὃuἷ lhe ἵὁmὂἷtiἳ”ΝἭ ὰ α, 

ὴ υ ὼ  π α  π ]109. 

Apesar disso, como relação à Kallípolis, os governantes parecem pensar que seria 

melhor governar a cidade do que fazer alguma outra coisa que fosse boa exclusivamente para 

eles110. Pensar em termos de escolha torna o termo compulsão fora de contexto na passagem 

estudada. Para tentar explicar o seu raciocínio, White chega a falar que há dois desejos 

coexistindo: (i) só filosofar e, com isso, atingir a máxima felicidade; (ii) ser justo e governar 

para o bem da cidade111. 

Mas se há mesmo dois desejos coexistindo, ambos seriam conforme a razão, o que 

acarretaria em uma contradição com a teoria do desejo na República,ΝjὠΝὃuἷΝ“ἵἳἶἳΝἶesejo em 

ὅiΝὧΝἳὂἷὀἳὅΝὁΝἶἷὅἷjὁΝἶἷΝἵἳἶἳΝὁἴjἷtὁΝἷmΝviὅtἳΝἶὁΝὃuἳlΝὅἷΝὁὄigiὀὁu”112. Seria, portanto, estranho 

pensar, como White, em termos de desejos da razão coexistindo simultaneamente, já que o 

objeto de desejo da razão deveria ser um só. O uso, por ele, da passagem 496a-499a, para 

exemplificar uma vida filosófica fora da cidade justa e, assim, justificar o uso preferencial 

ὂἷlἳΝ‘ἷὅἵὁlhἳ’,ΝὀãὁΝὧ,ΝἶἷΝfἳtὁ,ΝumΝἵὁὀtὄἳἷxἷmὂlὁΝὂἳὄἳΝἳΝἵὁmὂulὅãὁΝὂἳὄἳΝgὁvἷὄὀἳὄέΝἡΝfilóὅὁfὁΝ

descrito na passagem apesar de possuir a natureza adequada para filosofar e ter resistido a 

educação dada nas cidades existentes, mantendo-se na filosofia, não serviria como exemplo 

de escolha dentro da Kallípolis. O processo educacional dentro da Kallípolis exige que, em 

certo momento, o filósofo governe. Portanto, a educação que o filósofo recebe na Kallípolis 

não o permite recusar o governo, pois governar, nesse caso, é justo. Isso difere das cidades 

                                                 
106 Ibid., p. 43. 
107 Ibid., p. 44. 
108 Ibid., p. 25. 
109 Rep., 497a3-4. 
110 WHITE, 1986, p. 46. 
111 Ibid., p. 29. 
112 Rep., 437e. 
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atuais, onde a recusa pelo governo é uma questão de escolha, pois a educação filosófica exige 

a fortuita constituição para o seu pleno desenvolvimento. 

Mahoney, assim como White, falará em ‘ἷὅἵὁlhἳ’Ν igὀὁὄἳὀἶὁΝ ἳΝ ἵὁmὂulὅãὁέΝ Partindo 

das seguintes premissas: “(1)ΝὅἷΝumἳΝὂἷὅὅὁἳΝἷὅἵὁlhἷΝἳlgὁΝὀἳΝtἷὄἵἷiὄἳΝἵlἳὅὅἷΝἶἷΝἴἷὀὅΝἳὁΝiὀvὧὅΝ

de algo na segunda113 classe de bens, então, (2) a pessoa é menos feliz do que a pessoa 

poderia ser se ele ou ela tivesse escolhiἶὁΝἶἷΝὁutὄἳΝmἳὀἷiὄἳ”, Mahoney pretende demonstrar 

que isso não pode ser uma inferência válida no caso em que a terceira classe de bens 

signifique um bem que seja muito mais valioso do que o bem rejeitado da segunda classe114. 

Entretanto, a opção de Mahoney não responde ao Desafio de Gláucon, pois mantém a justiça 

como um terceiro tipo de bem, como no contrato estabelecido pelos polloí. Assim como a sua 

hipótese não condiz com o que se quer ver defendido sobre a justiça115. Mahoney, com sua 

hipótese, acaba por fortalecer a tese de que a injustiça é mais poderosa e desejável. 

Uma segunda tentativa de Mahoney de defender a escolha do filósofo para o governo 

ao invés da contemplação está baseada numa interpretação de Kraut de felicidade. De acordo 

com Kraut116: (1) uma pessoa vive feliz somente se ele realiza coisas que considera como 

importantes e valiosas, ou se chega razoavelmente perto deste alto padrão; (2) uma pessoa 

vive feliz somente se ele chega razoavelmente perto de viver a melhor vida que é capaz117. 

Mahoney toma (1) como um padrão subjetivo e (2) como um padrão objetivo e aplica-os ao 

caso do filósofo governante entendendo que (1) seria a contemplação e (2) a justiça, 

concluindo, deste modo, que a justiça seria mais valiosa do que a contemplação, pois, por ser 

um padrão objetivo, o filósofo obteria valores maiores118. Consideramos que os conceitos de 

felicidade que Mahoney pega de Kraut são insuficientes para explicar o caso do filósofo 

governante, pois a contemplação do Bem, por ser a máxima felicidade do filósofo e também o 

objetivo final da contemplação, mais do que um padrão subjetivo, é objetivo. Portanto, não se 

aplicaria aqui a divisão entre felicidade subjetiva e felicidade objetiva, mas entre felicidade 

objetiva individual e felicidade objetiva geral. De todo modo, é preciso que atentemos ao 

desafio proposto: a felicidade deve ser provada com algo em si da justiça, pois, do contrário, 

                                                 
113 Mahoney fala em primeira classe de bens para indicar os bens aceitos por si mesmos e por suas 
consequências, bens estes que estão na segunda classe, seguindo a ordem dada por Gláucon no Livro II. 
ἡὂtἳmὁὅΝὂὁὄΝ tὄὁἵἳὄΝ ‘ὂὄimἷiὄἳ’ΝὂὁὄΝ ‘ὅἷguὀἶἳ’ΝὂἳὄἳΝ fiἵἳὄΝἶἷΝἳcordo com a classificação de Gláucon e, também, 
coerente com a divisão dos bens feita nesta tese. 
114 MAHONEY, op. cit., p. 270-1. 
115 Cf. Rep., 367c6-e4; em que Adimanto diz que a justiça está entre os maiores bens [   α  
ῖ α  α ], aqueles que são produtivos pela sua própria natureza, e não resultantes da reputação. 

116 KRAUT, R. Two Conceptions of Happiness. The Philosophical Review, v. 88, 1979, p. 180-1. 
117 εἳhὁὀἷy,ΝὀἳΝὀὁtἳΝἆ,ΝὂέΝἀἅἁ,ΝiὄὠΝtὄὁἵἳὄΝἷὅtἷΝúltimὁΝὂὁὄΝ“mἷlhὁὄΝviἶἳΝhumἳὀἳΝὂὁὅὅívἷl”έ 
118 MAHONEY, op. cit., 273-4. 
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se for atrelada às consequências apenas, não estaremos respondendo ao desafio de que a 

justiça é de toda maneira melhor do que a injustiça. Quando Mahoney fala que devemos 

aceitar o governo como sendo uma terceira classe de bens em vista de benefícios maiores que 

incluem a felicidade, ele está automaticamente dizendo que a felicidade se encontra nas 

consequências da justiça, como uma recompensa (misthós) que vem à parte da justiça. 

Heinaman parece concordar com isso quando, em seu artigo119, argumenta que os 

filósofos consideram o governo como um mal intrínseco e, portanto, nesse caso a justiça não 

vale a pena, pois não visa o seu próprio interesse. Seu argumento depende de sua 

interpretação da divisão dos bens feita em um artigo anterior. Neste, ele irá dividir seis classes 

de bens e males, sendo estas120: 

 

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. 

 

Heinaman irá entender o terceiro tipo de bem da classificação de Gláucon como sendo 

mal em si mesmo, mas que oferece boas consequências, i.e, a classe (5) de sua própria 

classificação121. No seu entendimento, o fato de os governantes não desejarem governar, mas 

governarem para o bem da cidade como um todo, coloca o governo como um mal intrínseco 

para o filósofo da mesma forma em que os polloí considerariam a justiça como um mal em si 

mesmo122. Em outras palavras, Heinaman parece indicar que o governo, por ser penoso ao 

governante e útil apenas aos governados, torna a justiça irrelevante por não trazer benefícios 

para o filósofo governante. 

Na continuidade de seu argumento, Heinaman relacionará anánke àquilo que não se 

deseja ou não se tem vontade de fazer, entendendo que aquilo que não se quer como um bem 

em si mesmo seria um mal intrínseco123. Dessa forma, ele acaba por conectar mal e anánke. 

Isso fugiria totalmente à exegese do texto, pois Platão nunca relacionou o mal à anánke e, 

mesmo que considerássemos a hipótese do terceiro tipo de bem como um mal que gera um 

bem, não poderíamos tomar esse como um mal intrínseco, mas apenas temporário. Muito pelo 

                                                 
119 HEINAMAN, R. Why Justice Does Not Pay in Plato's Republic. The Classical Quarterly, v. 54, n. 2, p. 379-
393, 2004. 
120 ώἓIἠχεχἠ,ΝἤέΝἢlἳtὁ’ὅΝἒiviὅiὁὀΝὁfΝἕὁὁἶὅΝiὀΝthἷΝἤἷὂuἴliἵέΝPhronesis, v. 47, n. 4, 2002, p. 314. 
121 Ibid., p. 313. ÉΝimὂὁὄtἳὀtἷΝὄἷὅὅἳltἳὄΝὃuἷΝὁΝὃuἷΝώἷiὀἳmἳὀΝἵhἳmἳΝἳὃuiΝἶἷΝmἳlΝὧΝumἳΝἶiὄἷtἳΝὄἷfἷὄêὀἵiἳΝἳΝ α , 
cf. nota 10, p. 313. 
122 HEINAMAN, 2004, p. 383-385. 
123 Ibid., p. 386 e nota 16. 
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contrário, somente o que faz parte do bem pode estar relacionado à anánke como, por 

exemplo, a passagem 519c8-d2, em que Sócrates claramente constrange, como sendo seu 

próprio érgon, os filósofos a contemplarem o Bem antes de descerem à Caverna: 

 

Ἡ  ὴ ,  ’Ν ,     α  φ  α α  
φ α  π ὸ  ὸ α    π  φα  α  , ῖ   ὸ 
α ὸ  αὶ α α   ὴ  α , αὶ π ὰ  α  α  , 

ὴ π π  α ῖ    π π α . 
É nossa função, portanto, constranger os habitantes com as melhores naturezas a 
voltarem-se para o aprendizado que anteriormente dissemos ser o maior, a ver o 
Bem e a ascender naquela ascese e, uma vez que a tenham realizado e o 
contemplado suficientemente, não lhes autorizar o que agora é autorizado. 

 

Isso não quer dizer que o bem seja o mesmo que anánke124, mas que existe uma 

relação entre anánke e bem, ao contrário do que diz Heinaman. Ainda, de acordo com 

Heinaman, qualquer membro do terceiro tipo de bem é um mal intrínseco, isto significa dizer 

que todas as formas de trabalho feitas com vista a fazer dinheiro são consideradas más em si 

mesmas125. Com esse argumento, Heinaman estende a sua visão para os demais trabalhos 

demiúrgicos, entendendo que não há nenhum benefício intrínseco para o artesão ao exercer o 

seu trabalho, mas somente aqueles que advêm do salário (misthós)έΝἥἷguὀἶὁΝὂἷὀὅἳ,Ν“ἢlἳtãὁΝ

considera o trabalho manual um mal em si mesmo. Se assim for, neste caso da ação justa, não 

vἳlἷΝἳΝὂἷὀἳΝὂἳὄἳΝὁΝὂὄὁἶutὁὄΝfἳὐἷὄΝὁΝὃuἷΝὧΝjuὅtὁ”126. O argumento de Heinaman tem um erro 

basilar que destrói toda a sua conclusão: em Platão, não há mal em um bem. O fato de algo ser 

penoso e difícil não é suficiente para caracterizá-lo como um mal, pois nem tudo que não é 

agradável é um mal necessário. Além do mais, os bens de terceiro tipo, a nosso ver, não são 

úteis por suas consequências, como pensa Heinaman, mas são úteis pelos seus benefícios 

causais, conforme podemos verificar pela passagem 346a1-e2. Apesar de termos de concordar 

com ele em que exercer a própria arte não beneficia a si mesmo127, isso não é o mesmo que 

dizer que exercer uma arte é um mal intrínseco porque não traz benefícios para si, e nem que a 

arte exercida não tenha utilidade. Mesmo que feita para outros, a utilidade da arte continua a 

ser parte do em si da arte. Além do mais, podemos verificar pela passagens 335b-d e 379b3-

16 que não se faz o bem com o mal e que o bem só é causa de bens, nunca de males128. 

Buckels se apoiará nas teses de Brown com a intenção de aprimorá-las para que 

possam melhor responder os problemas relativos ao filósofo governante. Nisso, ele dirá que 

                                                 
124 Cf. Rep., 493c. 
125 HEINAMAN, 2004, p. 388. 
126 Ibid., p. 391. 
127 Cf. Rep., 347a1-3. 
128 Para um melhor desenvolvimento do argumento, ver: MENEZES, 2011, p. 30-37. 
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“ἳΝἷἶuἵἳὦãὁΝἴὠὅiἵἳΝἷΝὁὅΝtἷὅtἷὅΝἭέέέ]ΝὅãὁΝὅufiἵiἷὀtἷὅΝὂἳὄἳΝumἳΝjuὅtiὦἳΝὂὄὠtiἵἳ”129. Com isso, ele 

pretende não apenas responder às questões sobre a coação do filósofo ao governo e a sua 

felicidade, como também ao problema da relação entre justiça psíquica e justiça prática 

lἷvἳὀtἳἶὁΝὂὁὄΝἥἳἵhὅέΝἥἷguὀἶὁΝἐuἵkἷlὅ,Ν ἳΝὃuἷὅtãὁΝἶἷΝἥἳἵhὅΝ ὅἷὄiἳμΝ “ὂὁὄΝὃuἷΝὂὁἶἷὄiἳΝἳlguὧm,Ν

ἵὁmΝumἳΝἳlmἳΝjuὅtἳ,ΝἳgiὄΝἵὁὀὅiὅtἷὀtἷmἷὀtἷΝἵὁmὁΝἷxigἷΝἳΝjuὅtiὦἳς”130. No entanto, essa é uma 

má interpretação do problema de Sachs que levou toda uma tradição à tentativa de responder 

uma falsa questão. 

A discussão sobre a relação entre a justiça e a felicidade ganhou força depois que 

Sachs, em seu artigo de 1963, concebe dois tipos de justiça na obra de Platão. A primeira ele 

irá chamar ἶἷΝ‘juὅtiὦἳΝvulgἳὄ’ΝἷΝἳΝὅἷguὀἶἳΝἶἷΝ‘juὅtiὦἳΝὂlἳtôὀiἵἳ’131. Segundo Sachs, a tese de 

Platão, de que o homem que é platonicamente justo é mais feliz do que o que não é, é 

irrelevante para a disputa entre Sócrates e Trasímaco e os irmãos Gláucon e Adimanto132. 

Apesar de ele aceitar que os homens platonicamente justos sejam felizes, ou que harmonia 

psíquica seja felicidade, ele nega que haja um argumento a provar que harmonia psíquica seja 

causa de ações necessariamente justas133. Há, portanto, um impasse entre a justiça psíquica e a 

justiça prática e, de acordo com Sachs, deveria haver uma demonstração de que o homem 

vulgarmente justo é platonicamente justo134. No entanto, se pensarmos no plano que há na 

República para se expor a justiça, é necessário pensar que a justiça platônica é uma resposta 

para a justiça vulgar, mas o contrário jamais o será, pois, para que se possa ser 

verdadeiramente justo é preciso que se possa confrontar a justiça na alma com as noções do 

vulgo [ ὰ φ ὰ α  π φ ]135, mas o contrário não é capaz de provar a harmonia 

psíquica. A justiça, de acordo com Platão, se define na função própria do agente e não com 

relação ao bem alheio. Essa noção procura responder à noção comum apresentada por 

Trasímaco e pelos demais de que a justiçἳΝὧΝ“ἶἳὄΝἳΝἵἳἶἳΝumΝὁΝὃuἷΝlhἷΝὧΝἶἷviἶὁ”ΝὁuΝ“fἳὐἷὄΝumΝ

ἴἷmΝἳΝὁutὄἷm”έΝἒἷὅὅἷΝmὁἶὁ,ΝἳΝjuὅtiὦἳΝὂἳὄἳΝἢlἳtãὁΝὅἷὄiἳΝὁΝἴὁmΝἶἷὅἷmὂἷὀhὁΝἶἷΝἵἳἶἳΝἵiἶἳἶãὁΝ
                                                 
129 ἐἧἑKἓδἥ,ΝἑέΝἑὁmὂulὅiὁὀΝtὁΝἤulἷΝiὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝApeiron, v. 46, n. 1, 2013, p. 71. 
130 BUCKELS, op. cit., p. 68. 
131 SACHS, D. A Fallacy in Plato's Republic. The Philosophical Review, v. 72, n. 2, 1963, p. 142. 
132 Ibid., p. 153. 
133 Esse ponto do argumento de Sachs levou a alguns comentadores a tomar o problema posto por ele como 
sendo entre a justiça psíquica e a justiça prática, i. e., entre alma e ação. É preciso explicitar aqui que a maneira 
como os intérpretes entendem a justiça psíquica, dada pela harmonia da alma, se difere da justiça prática que 
seria as ações justas, também chamada justiça vulgar. Dessa forma, o problema se faz na possível conexão 
existente entre ação e alma, ou seja, entre justiça platônica (psíquica), ligada à harmonia da alma, e justiça vulgar 
(prática), ligada às ações. Segundo WATERLOW, S. The Good of Others in Plato's Republic. Proceedings of the 
Aristotelian Society, v. 73, 1972 – 1973, ὂέΝἀἀνΝ“ὅἷΝἵὁὀὅiἶἷὄἳὄmὁὅΝὀὁΝmἳiὅΝἳἴὅtὄἳtὁΝὀívἷlΝἷὅὅἳΝἵὁὀἵἷὂὦãὁΝἶἷΝumΝ
todo orgânico psíquico de diversos elementos funcionando bem, não há razão intrínseca pela qual um ser assim 
descrito poderia ser um ser prático ἵὁmὁΝumΝtὁἶὁ”έΝἕὄifὁΝἶὁΝἳutὁὄέ 
134 Ibid., p. 154. 
135 Rep., 442e12-13. 
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da sua própria função pertinente na cidade, de modo que há um benefício coletivo no bom 

desempenho da própria atividade, ou seja, exercer a própria função permite com que cada um 

tenha o que lhe é próprio. 

Para Sachs, Sócrates mantém uma concepção de justiça platônica, Trasímaco uma 

concepção de justiça vulgar e Gláucon e Adimanto têm expressões de ambas136. Haveria, 

dessa forma, uma dificuldade de Sócrates em responder o que se demanda de seus 

interlocutores, mas não uma impossibilidade, o que faz como que o problema posto por Sachs 

não seja, de fato, o problema a ser respondido na República, mas sim o problema posto com 

relação a justiça e a felicidade do filósofo. 

Sachs diz claramente que 

 

para os propósitos deste artigo, os quais são o criticismo interno e a clarificação 
incidental do principal argumento da República, eu não estou questionando – o que 
com frequência tem sido questionado – a conclusão de Platão para o efeito que os 
homens que são platonicamente justos sejam mais felizes do que quem não é, e 
quanto mais longe a alma do homem estiver da justiça platônica, pior ela será. 
Minha objeção é demonstrar que estas conclusões de Platão são irrelevantes para a 
disputa entre Sócrates e Trasímaco e, dos às vezes defensores de Trasímaco, 
Gláucon e Adimanto.137 

 

Em outras palavras, Sachs não nega que homens platonicamente educados para serem 

justos ajam justamente na justiça platônica. Desse modo, ele facilmente admitiria que os 

filósofos, que têm a alma justa, são felizes. O que ele nega é que haja alguma correspondência 

entre o que ele chama de justiça platônica e justiça vulgar, de modo que Platão deveria provar 

que (i) a conduta do homem platonicamente justo também é conforme a justiça vulgar, e que 

(ii) sua concepção de homem justo também se aplica para todo homem que é justo de acordo 

com a concepção vulgar138. O primeiro ponto demonstra dois tipos de conduta que devem se 

ajustar, conforme veremos a seguir em nosso argumento. Para o segundo ponto, Aronson 

ἶἷfἷὀἶἷ,Ν ἵὁὀὅiὅtἷὀtἷmἷὀtἷΝ ἳΝ ὀὁὅὅὁΝ vἷὄ,Ν ὃuἷΝ “ἳlguὀὅΝ hὁmἷὀὅΝ ὅãὁΝ ‘vulgἳὄmἷὀtἷΝ juὅtὁὅ’Ν

meramente por hábito, acidente ou opinião correta, e eles não têm garantida a máxima 

fἷliἵiἶἳἶἷ”139. Ou seja, nem todo homem que age de acordo com a justiça vulgar atinge a 

máxima felicidade, mas somente os homens que são platonicamente justos podem atingir a 

máxima felicidade. Tentar provar que a justiça vulgar equivale à justiça platônica seria um 

                                                 
136 SACHS, op. cit., p. 151. 
137 SACHS, op. cit., p. 153. 
138 Ibid., p. 152-3. 
139 ARONSON, op. cit., nota 4, p. 384. 
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erro, pois não há como a máxima felicidade ser atribuída apenas às ações justas, mas é preciso 

que estas ações estejam relacionadas à justiça definida nos termos platônicos. 

Retornando ao primeiro ponto, comumente se interpretou a justiça platônica como 

uma justiça psíquica porque a justiça é dada através da harmonia psíquica; e a justiça vulgar 

foi entendida como uma justiça prática. Platão então seria acusado de não ajustar a justiça 

psíquica (platônica) à justiça prática (vulgar). Dessa forma, a justiça na alma não se ajustaria à 

justiça nas ações. No entanto, a própria relação entre justiça psíquica e justiça prática nunca 

foi colocada em questão por Gláucon, o qual entende que as ações justas têm relação direta 

com a alma justa, conforme podemos ver pela própria elaboração do desafio proposto quando 

Gláucon diz: 

 

π υ  ὰ  α   ’Ν ὶ   αὶ α  α  α ὸ α ’Ν α ὸ 
ὸ    υ , ὺ  ὲ ὺ  αὶ ὰ α π’Να  α  α . 

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 
consequências agradáveis.140 

 

E também pelo reforço de Adimanto: 

 

α ὸ ’Ν   α  υ      υ  , αὶ α  
  αὶ π υ , ὶ  π π  ’Ν    π  α   
,  ὸ ὲ   α  α  υ ὴ  α , α  ὲ  

α . 
quanto ao que são cada uma em si e o efeito que produzem pelo fato de se 
encontrarem na alma de seu possuidor, ocultas a homens e deuses, ninguém jamais 
demonstrou suficientemente, em prosa ou em verso, até que ponto uma é o maior 
dos males que uma alma pode albergar, ao passo que a outra, a justiça, é o maior 
dos bens.141 
 
[...] 
 
ὴ  ῖ   ῃ    α  α  ῖ , ὰ  

π α α α ὸ  α α ὴ ’Να ὴ   ὲ  α ὸ ,  ὲ α  ˙ 
não nos demonstres pois unicamente, com o teu discurso, que vale mais a justiça do 
que a injustiça, mas os efeitos que cada uma delas produz em quem as possui, e 
graças aos quais uma é um mal e a outra um bem.142 
 
[...] 
 
ὴ  ῖ  ῃ     α  α  ῖ , ὰ αὶ  

π α α α ὸ  α α ὴ ’Να ,  α ῃ  ὴ   αὶ 
π υ ,  ὲ  α ,  ὲ α  . 

não nos demonstres apenas, com o teu discurso, que a justiça vale mais do que a 
injustiça, mas também por que motivo, pelos efeitos que cada uma produz por si 

                                                 
140 Rep., 358b4-7. 
141 Rep., 366e5-367a1. 
142 Rep., 367b3-6. 



85 
 

mesma em quem a possui, quer passe despercebida a deuses e homens, quer não, 
uma é um bem, e a outra um mal.143 

 

Isso já demonstra a relevância para Gláucon e Adimanto de que a prova de Sócrates 

deve consistir não só em atos, mas também e, principalmente, na dýnamis da justiça na 

própria alma, como fundamento primeiro desta144. Se isto já está posto desde o início do 

desafio, Sócrates não poderia dar uma definição de justiça psíquica sem que esta também 

afetasse a justiça prática. Em outras palavras, o homem justo, i.e., aquele que possui harmonia 

psíquica, agirá necessariamente de maneira justa na união de alma e ação justas. A suposição 

contrária, da existência de ações justas sem harmonia psíquica é possível, mas a felicidade 

não é garantida. A felicidade está relacionada ao conhecimento da forma da justiça e sua 

reflexão na alma. Desse modo, o principal contraponto de Sócrates estaria em Trasímaco, 

pois, de acordo com Sachs, para refutar a posição de Trasímaco, Platão teria que demonstrar 

que o homem mais feliz está entre os que agem conforme a justiça vulgar145. Do contrário, ele 

abriria a possibilidade para que o homem vulgarmente justo seja menos feliz do que o homem 

vulgarmente injusto146. Desse modo, o que Sachs está a dizer é que homens que não têm a 

harmonia psíquica e, portanto, não são platonicamente justos, poderiam ainda agir segundo a 

justiça vulgar e serem considerados vulgarmente justos. Esses homens, da maneira como 

Sachs entende o desafio de Trasímaco, seriam mais infelizes do que o homem vulgarmente 

injusto. 

O artigo de Sachs nos apresenta uma dificuldade para as interpretações da justiça no 

texto da República. A maneira pela qual se toma a justiça tem relação direta com a maneira 

como se toma a felicidade, pois justiça e felicidade devem ser provadas como indissociáveis 

pelo discurso de Sócrates. Apesar do ponto de vista de Sachs não ser correto, pelo menos na 

consideração de um falso problema, iremos verificar a maneira pela qual a literatura posterior 

a ele tomou a dificuldade entre justiça prática e justiça psíquica. Nisso, iremos também 

apresentar a nossa própria interpretação necessária para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

Reeve entenderá que o foco não é primariamente as ações justas, mas antes sobre a 

justiça como um estado psicológico147. Para Buckel, o que Reeve estaria dizendo seria que a 

justiça psíquica é escolhida em si mesma, enquanto a justiça prática é escolhida somente 

                                                 
143 Rep., 367e1-4. 
144 ἥἷguὀἶὁΝἤἓἓVἓ,Νἀίίἆ,ΝὂέΝἅἀνΝ“fὁἵἳὀἶὁΝὀἳΝjuὅtiὦἳ como um poder na alma, Gláucon sugere fortemente – se 
ele não diz simplesmente – que seu interesse não é primeiramente as ações justas, mas na justiça como estado 
ὂὅiἵὁlógiἵὁ,ΝὁuΝἵἳὄὠtἷὄ”έ 
145 SACHS, op. cit., p. 153. 
146 Ibid., p. 153. 
147 REEVE, 2006, p. 203.  
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como um meio para a justiça psíquica148. Isso fará com que Buckel negue a posição de Reeve, 

com base na divisão de bens. Ele diz que, se aceitarmos isto, teremos que aceitar que a justiça 

na alma é um bem de primeiro tipo e a justiça em atos é um bem de terceiro tipo. Embora se 

diga que uma alma justa faz com que alguém faça ações justas, Buckels irá defender que 

ações justas fazem alguém ter a alma justa149. Desse modo, 

 

qualquer ação justa é justa apenas através de sua participação na Forma da Justiça, 
isto é, é por causa desta justiça (i.e., por causa de sua participação na Forma da 
Justiça) que ela produz e sustenta uma alma justa. Portanto, ações são chamadas 
justas porque elas preservam e produzem almas justas, mas ações são justas porque 
elas participam da Forma da Justiça.150 

 

Talvez Buckels tenha razão em suas considerações se tomarmos o conceito standard 

da justiça políticaμΝ “ὁΝ ἶἷὅἷmὂἷὀhἳὄΝ ἵἳἶἳΝ umΝ ἳΝ ὅuἳΝ fuὀὦãὁ”Ν Ἥ ὸΝ ὰΝ α Ν π ]151, 

entretanto, poder-se-ia questionar o que ele diz com relação a produzir almas justas por meio 

de ações justas. A base da harmonia psíquica poderia ser entendida pelos atos justos que se 

faz? Não se precisaria ser justo na alma antes? A resposta de Buckels seria de que se almas 

justas forem produzidas por ações justas, os filósofos não seriam os únicos na Kallípolis com 

almas justas, pois quando os demais cidadãos obedecem aos filósofos, eles agiriam conforme 

a justiça prática exige e seriam psiquicamente justos152. Há aqui uma clara confusão, pois 

Buckels entende (como Sachs) que Sócrates deve conciliar, primeiramente, a justiça vulgar 

(prática) com a justiça platônica (psíquica), quando Platão demonstra justamente o contrário. 

Antes de falarmos em justiça vulgar, há primeiramente a definição da justiça política 

(cidade)153,ΝἶἷὂὁiὅΝὅἷὄὠΝἶitὁΝὃuἷΝ“umΝhὁmἷmΝὧΝjuὅtὁΝἶὁΝmἷὅmὁΝmὁἶὁΝἷmΝὃuἷΝἳΝἵiἶἳἶἷΝὧΝjuὅtἳ”Ν

[ αὶ α   ... α  φ  α α   α  π  ᾧπ  αὶ π   α α]154. 

Posteriormente, se retornará para a cidade para testar a justiça prática (vulgar)155, entendendo 

que o homem justo seria o mais adequado para evitar atos injustos, sendo que a causa [α ] 

de tudo isso residiria no fato de que neste homem cada elemento cumpre sua própria 

função156. Aqui temos um forte indicativo de que a justiça vulgar seria ligada causalmente à 

justiça psíquica (alma), se entendermos que quando Sócrates está a falar do homem justo, ele 

                                                 
148 BUCKELS, op. cit., p. 72. 
149 BUCKELS, op. cit., p. 72. 
150 Ibid., p. 73. Grifo do autor. 
151 Rep., 433b4. 
152 BUCKELS, op. cit., nota 36, p. 74. 
153 Cf. Rep., 433b4; ὸ ὰ α  π . 
154 Rep., 441d4-5. 
155 Cf. Rep, 442d-443b. 
156 Rep., 443b1-2. 



87 
 

está falando daquele que possui os elementos ordenados em sua alma. Tendo isso em vista, a 

justiça prática poderia ser reduzida às ações dos homens vulgarmente justos, mas não poderia 

vir anteriormente à justiça psíquica como formadora desta. Por fim, o que resta é investigar se 

ὧΝ “ὂὄὁvἷitὁὅὁΝ ἷxἷὄἵitἳὄΝ ἳΝ juὅtiὦἳ,Ν ὂὄἳtiἵἳὄΝ ἴἷlἳὅΝ ἳὦõἷὅΝ ἷΝ ὅἷὄΝ juὅtὁ”Ν Ἥα  υ ῖ α   

π  αὶ α ὰ π  αὶ α  α ]157. 

Depois, compreendemos que isso que é dito por Buckels só poderia ser no caso das 

demais classes, mas não no caso do filósofo, pois como poderia ele dizer o que é justo aos 

demais sem antes conhecer a forma da justiça? Portanto, é preciso que o filósofo seja 

psiquicamente justo antes para que possa saber em que consistem as ações justas. Ou seja, ter 

a justiça na alma seria o suficiente para agir justamente, o que confirmaria a relação entre 

justiça platônica (psíquica) e justiça vulgar (prática). Isso não significa dizer que não há ações 

justas independentes da justiça psíquica, mas que para o homem justo defendido por Sócrates 

as ações justas estariam ligadas causalmente à justiça psíquica, de modo que o homem justo 

sabe e pratica o que é justo porque ele tem a justiça em sua alma; ao contrário do homem justo 

em Trasímaco que age por ingenuidade e obediência ao governante ou o homem justo em 

Gláucon que age coagido por um contrato. Tanto em Trasímaco como em Gláucon as ações 

são justas, no entanto, a felicidade não é garantida. O que quer dizer que em um governo 

injusto, as ações justas não trazem felicidade ao seu agente158. A felicidade só poderá ser um 

componente essencial da justiça a partir da defesa de Sócrates e de um reposicionamento 

político-filosófico na ordem da justiça. 

ἐuἵkἷlὅΝ iὄὠΝ mἳὀtἷὄΝ ἳΝ iἶἷiἳΝ gἷὄἳlΝ ἶἷΝ ἐὄὁwὀΝ ἶἷΝ ὃuἷΝ “ὁὅΝ filósofos devem governar a 

Kallípolis porque uma lei justa demanda isto. Então não é a justiça que compele o filósofo a 

ἳἵἷitἳὄΝ umἳΝ viἶἳΝ iὀfἷὄiὁὄ,Ν mἳὅΝ ἳΝ lἷi”159έΝ “χὅὅim,Ν ἳΝ lἷiΝ ὧΝ juὅtἳ,Ν mἳὅΝ ὀãὁΝ ὧΝ exigida pela 

juὅtiὦἳ”160. Aliando esse pensamento à sua hipótese de que as ações justas produzem uma 

alma justa, i.e., obedecer a lei justa que compele os filósofos a governarem, ele entende que 

ἷὅὅἳΝὁἴἷἶiêὀἵiἳ,ΝἵὁmὁΝὅἷὀἶὁΝumΝἳtὁΝjuὅtὁ,ΝmἳὀtὧmΝἳΝhἳὄmὁὀiἳΝἶἳΝἳlmἳ,Ν“ἳlgὁΝὃuἷΝὧΝἷὅὅἷὀἵiἳlΝ

para a sua eudaimonía”161. Como já observamos anteriormente em nossas interpretações dos 

artigos de Brown, tentar desvincular a coação da própria justiça, de modo a livrar esta da 

obrigação que faz o filósofo levar uma vida menos feliz, e colocar tudo sobre o preceito de 

uma lei, ainda que justa, nada mais é do que uma jogada retórica que não resolve o problema, 

                                                 
157 Rep., 445a1-2. 
158 Cf. Rep., 343c-d; 361e-362c. 
159 BUCKELS, op. cit., p. 78. Grifo do autor. 
160 Ibid., p. 79. Grifo do autor. 
161 Ibid., p. 81. 
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tendo em vista a primeira parte do desafio proposto por Gláucon, que estabelece o legal e o 

justo sobre a mesma instância do contrato162. Explicamo-nos, a hipótese da lei justa é 

insuficiente para responder o desafio porque a lei é tomada por Buckels (e também por 

Brown) como contingente163, de maneira que a lei, apesar de justa, não é necessária. A 

contingência legal da justiça é da mesma ordem do contrato estabelecido por Gláucon e 

somente se cumpre por determinação da lei, mas nunca da justiça ela mesma. Entendemos que 

tem que ser da própria ordem do justo e através da justiça como um paradigma estabelecido 

nas formas inteligíveis que a compulsão se estabelecerá como algo justo a ser cumprido pelo 

filósofo, e não por uma determinação puramente legal. 

 

3.4 Aporía 

Pela leitura dos estudos apresentados nesse capítulo, pudemos perceber o quanto a 

resposta para o problema do filósofo governante longe está de ser resolvido. Apesar da 

distância que temos de uma boa resposta e precisa resposta para o problema, podemos 

perceber uma aproximação de uma resposta adequada. Em primeiro lugar, podemos dizer que 

essa resposta deve levar a sério a coação do filósofo para governar. Esse fato não pode ser 

ignorado da exegese do texto. Ao olharmos para as sete passagens apresentadas, podemos 

verificar a importância da coação do filósofo para possibilitar o bom governo e a felicidade da 

cidade como um todo. Segundo, a justiça não pode ser distanciada da anánke e esta deve ser 

levada em consideração com a sua relação com a contemplação do Bem. Ou seja, há uma 

forte relação entre justiça, anánke e Bem. Terceiro, há um esboço de resposta ao problema 

estudado no processo educativo proposto por Sócrates, esse processo implica tanto a formação 

do guardião como os testes finais dos filósofos. Quarto, a felicidade deve fazer parte da 

resposta do problema, de modo que fique claro se é possível que a felicidade não faça parte 

dos efeitos intrínsecos da justiça. Ou seja, o problema não consiste, como uns acreditaram, na 

diferença entre justiça psíquica e justiça prática, mas em responder se a justiça que determina 

o filósofo a governar poderia também torná-lo feliz ou se este seria mesmo um caso de 

exceção em que a justiça não produz felicidade. De maneira que possamos conciliar na 

resposta de Sócrates, justiça, bem, felicidade e governo, que, até então, se encontram 

separados. Por fim, a descida do filósofo para a Caverna tem uma relação direta com a 

                                                 
162 Cf. Rep., 359a3-5. 
163 Cf. BUCKELS, op. cit., p. 79, nota 45; “ἒἳἶὁΝ ὃuἷΝ ἳΝ lἷiΝ ὀãὁΝ ὧΝ ἷxigiἶἳΝ ὂἷlἳΝ juὅtiὦἳ,Ν ὁs filósofos não têm 
ὁἴὄigἳὦãὁΝἶἷΝiὀὅtituiὄΝἳΝlἷiΝὅἷΝἷὅtἳΝfἳltἳὄ”έΝχΝὀãὁΝἷxigêὀἵiἳΝἶἳΝlἷiΝὂἷlἳΝjuὅtiὦἳ,ΝjὠΝἶἷmὁὀὅtὄἳΝἳΝὅuἳΝἵὁὀtigêὀἵiἳέΝἠὁΝ
entanto, a justiça deve ser demonstrada como necessária, sendo que a contingência da lei justa só demonstra uma 
fraqueza em responder ao Desafio de Gláucon. 
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resposta que Sócrates deve dar ao Desafio de Gláucon. Sem uma resposta adequada a este, 

toda a justiça estará perdida. 

Após a leitura dos artigos de Sachs, Reeve e Buckels, pudemos verificar como se dá a 

ordem da justiça no texto de Platão. A dicotomia pela qual devemos partir não é entre justiça 

prática e justiça psíquica, pois a justiça prática é nada mais do que a maneira vulgar dos testes 

sobre os atos corriqueiros da justiça. Uma vez que se torna possível a justiça psíquica, a 

justiça prática não é um problema. A real dicotomia existente na República é sobre a justiça 

política e a justiça psíquica, de maneira que a analogia entre cidade e alma possa se fazer 

presente e correta. 

Antes, no entanto, veremos a partir do guardião em que consiste a arte do governo 

estabelecida na República para compararmos ao processo de educação do filósofo que o 

permitirá governar adequadamente a cidade. Será esse o caminho percorrido por Sócrates para 

responder o desafio e que pretendemos demonstrar no próximo capítulo de nosso trabalho. 

 

 

 



4 FILOSOFIA E GOVERNO 

 

Após a exposição do problema para uma resposta adequada que concilie justiça, 

governo e felicidade, devemos responder o motivo pelo qual o filósofo é coagido a governar. 

A solução de Sócrates para o desafio da justiça que lhe foi proposto parte das definições de 

justiça política e justiça psíquica. 

O caminho pelo qual pretendemos desenvolver este capítulo segue a seguinte 

estrutura: primeiramente, iniciaremos nossa investigação com a fundação da cidade no 

discurso para entender as definições de justiça presentes na obra a partir da analogia entre 

cidade e alma. Após isso, iremos verificar o problema da terceira onda, que trata da anánke e 

o movimento que se faz para relacionar filosofia e governo. O problema da relação filosofia e 

governo é, de fato, o problema do filósofo governante. Ou seja, o filósofo governante, apesar 

de aparecer como uma solução para conciliar teoria e prática e permitir a execução da politeía 

descrita no discurso, é também um problema em si mesmo, dada as dificuldades para se 

realizar o governo filosófico. Isto quer dizer que enquanto ele existe como um expoente para a 

realização da cidade no discurso e tornar possível teoria discursiva e prática política, o 

filósofo governante também traz consigo o problema da possibilidade desse governo 

filosófico. 

 Para Arends, o filósofo governante é proposto como um remédio ao problema da 

stásis1, permitindo a união de toda a cidade para o desempenho de suas funções. Dessa forma, 

o governo filosófico acabaria com a fragmentação da cidade e permitiria a sua unidade através 

do preceito de que cada cidadão deve exercer uma única atividade dentro da cidade, o que 

faria da unidade o fundamento da cidade. Isso tornaria o filósofo o administrador da cidade, 

que deve guardá-la para evitar a sua corrupção e a sua degeneração. Para podermos tratar do 

filósofo, antes teremos que entender em que consiste a natureza filosófica e o motivo pelo 

qual a educação que o filósofo recebe o torna o mais apto a governar. Feito isso, pretendemos 

entender o problema da Nau do Estado com sua analogia entre cidade e navio, demonstrando 

a necessidade de um verdadeiro piloto como condutor da nau, assim como de um verdadeiro 

governante para condizir a cidade. A imagem da caverna finaliza o problema posto sobre o 

filósofo e sua descida para governar. O filósofo sendo aquele que não quer governar, deve, 

depois da contemplação do Bem, ser coagido a governar. 

                                                 
1 ARENDS, F. Plato as a problem-ὅὁlvἷὄέΝἦhἷΝuὀityΝὁfΝthἷΝὂὁliὅΝἳὅΝἳΝkἷyΝtὁΝthἷΝiὀtἷὄὂὄἷtἳtiὁὀΝὁfΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝ
In: OSTENFELD, E. N. Essays on Plato’s Republic. Aarhus: Aarhus University Press, 1998, p. 29. 
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Por fim, nosso argumento tem o intuito de demonstrar que a própria justiça presente na 

alma do filósofo é determinante para a realização da justiça na cidade, de modo que o governo 

do filósofo se justifica na necessidade de se concretizar a justiça na Kallípolis e permitir o 

bom governo. 

 

4.1 Cidade e Alma 

No Livro II, após o desafio dos irmãos Gláucon e Adimanto, Sócrates se encontrará 

em aporía2 para responder o desafio dos irmãos, se dizendo incapaz de socorrer a justiça3. No 

entanto, ele diz ser ímpio não socorrer a justiça e tentará defendê-la no limite da sua dýnamis4. 

A justiça, não sendo um atributo apenas do indivíduo, mas também de toda cidade, fará com 

que Sócrates sugira uma analogia entre cidade e alma5, de modo que se possa investigar 

melhor a justiça, primeiro na maior parte, a cidade, e depois na menor, a alma. Cada indivíduo 

não é autossuficiente, mas tem necessidade [ ᾳ] de muitas coisas, sendo o comum 

[ ] que dá origem à cidade6. Entendido isso, Sócrates partirá para a fundação da 

cidade, com a seguinte fórmula: 

 

    π  π . π  ὲ α ,  ,  α α. 
Fundemos uma cidade no discurso, desde o princípio. Serão as nossas necessidades, 
ao que parece, que irão fundá-la.7 

 

Fundada a cidade no lógos, Sócrates passará a investigar quais são, de fato, as 

principais necessidades dos homens para restringir o crescimento da cidade a somente essas 

necessidades. Dessa maneira, pode-se chamar a cidade fundada, em seu estágio primário, de 

cidade da mais estrita necessidade [ α α  π ]8, de modo que a anánke se faz 

presente na cidade fundada na ordem da phýsis. A pólis é o âmbito próprio do homem, que 

surge para suprir as necessidades e permite o desabrochar de cada atividade necessária dentro 

da cidade para o bem comum. Existe uma anánke própria da cidade que compele o homem, 

desde o princípio, para o exercício de sua própria função e no tempo certo (kairós) para sua 

execução, sendo que essa separação das funções próprias dos homens é da ordem da phýsis9. 

No entanto, o governo ainda não faz parte das funções dessa primeira cidade. 

                                                 
2 Rep., 368b3. 
3 Rep., 368b4-5. 
4 Rep., 368c1-4. 
5 Rep., 368e-369b. 
6 Rep., 369b-c. 
7 Rep., 369c9-10. 
8 Rep., 369d11. 
9 Rep., 370a-b. 
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Essa cidade simples, fundada por Sócrates, é considerada insuficiente por Gláucon, 

que irá chamá-lἳΝἶἷΝ“ἵiἶἳἶἷΝἶἷΝὂὁὄἵὁὅ”ΝἭ  π ]10 e irá demandar a sua expansão, dando 

origem à segunda cidade, a cidade do luxo [ υφ α  π ]11. Essa nova cidade será uma 

cidade inflada [φ α υ α  π ]12 que não será dotada somente do que é necessário [  

α α υ] aos homens, mas também de imitadores [  α ] e todo tipo de imitação13, o 

que levará à necessidade de médicos14, pois rapidamente se tornará uma cidade inflada e 

doente que precisará de cuidados para que possa se manter funcionando. Tal cidade irá, nesse 

ponto, se opor totalmente à primeira cidade que será por Sócrates considerada a cidade 

verdadeira e sã [  ὲ   ὴ π  ῖ  α   α , π   ]15. 

Da investigação sobre a segunda cidade, como uma cidade inflada pelo que não lhe é 

necessário, que Sócrates verá o nascimento do guardião como uma figura importante para a 

cidade. O guardião deverá guardar e proteger a cidade, tendo uma função integral e 

especializada como todas as demais funções dentro da cidade16. Há, portanto, uma téchne 

específica dos guardiões e uma aptidão natural para exercer essa téchne17, não sendo qualquer 

um apto a exercê-la. Essa arte específica do guardião, voltada não só para a guerra, mas 

principalmente para a guarda cidade, fará com que o guardião seja indispensável para a 

administração da cidade.  Caberá no processo de desenvolvimento da cidade, escolher os que 

são por natureza aptos a guardar a cidade [π ῖα Ν φ  π α   π  φυ α ]18, 

devendo acrescentar a eles um temperamento irascível e uma natureza filosófica [π ὸ   

υ ῖ  π α  φ φ  ὴ  φ ]19. Desse modo, o guardião acaba por se 

tornar uma figura necessária à cidade e de máxima importância, sendo que será através dele 

que se poderá colocar em prática a purgação dos males da cidade que a deixaram doente e 

reestabelecendo novamente o seu estado saudável. 

No Livro IV da República, Sócrates irá afirmar que a cidade que estão a construir, se 

fὁὄΝ ἵὁmὂlἷtἳmἷὀtἷΝ ἴὁἳΝ Ἥ Ν α ὴ Ν α ]20, deve ter todas as virtudes, sendo estas a 

sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça21. Irá ainda, junto a Gláucon, nos falar de uma 

                                                 
10 Rep., 372d5. 
11 Rep., 372e3. 
12 Rep., 372e8. 
13 Rep., 373b. 
14 Rep., 373d. 
15 Rep., 372e6-7. 
16 Rep., 374e. 
17 Rep., 374e. 
18 Rep., 374e8-9. 
19 Rep., 375e9-10. 
20 Rep., 427e7. 
21 Rep., 427e9-10. 
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π  φυ α 22,ΝumἳΝἵiêὀἵiἳΝὄἷὅἷὄvἳἶἳΝὡὃuἷlἷὅΝὃuἷΝiὄãὁΝgὁvἷὄὀἳὄΝἳΝἵiἶἳἶἷΝἷΝ“ὂἷlἳΝὃuἳlΝἳΝ

cidade delibera, não sobre uma parte, mas sobre o todo dἷΝὅiΝmἷὅmἳ”ΝἭ   πὲ     

π  ὸ  υ α , ’Ν πὲ  α  ]23. Essa ciência é associada à sabedoria [ φ α 

/ φ ]24 e é reservada à classe da cidade que é por natureza a menos numerosa [φ  

 α  ]25. No entanto, supor tal ciência do governo implica em alguns 

ὂὄὁἴlἷmἳὅΝ iὀtἷὄὂὄἷtἳtivὁὅέΝ ἥἷguὀἶὁΝ ώἳlὂἷὄ,Ν “tὁἶἳΝ ἳὄtἷΝ tἷmΝ ὅuἳΝ ὂὄóὂὄiἳΝ mἳtὧὄiἳ,Ν ἷΝ ἳὅΝ ἳὄtἷὅΝ

particulares juntas sabem tudo que há. Qual a matéria que é deixada para o governante 

ὅἳἴἷὄς”26. Em outras palavras, o que é o conhecimento sobre o todo/cidade que cabe ao 

governante? Muitos comentadores da passagem entendem que a sabedoria da cidade não 

corresponderia à sabedoria dos filósofos que a governam27. Entretanto, discordamos deste 

ponto. A sabedoria implica em um saber daqueles que governam e isso se torna claro se 

percebermos o uso da phrónesis no Livro VII como um elemento necessário ao filósofo que 

será obrigado a governar28.  Se no Livro IV isto ainda não está claro, isso não significa dizer 

                                                 
22 Rep., 428c-d. 
23 Rep., 428c12-d1. 
24 ἢlἳtãὁΝmuἶἳΝὁΝtἷὄmὁΝὃuἷΝἷlἷΝutiliὐἳΝὂἳὄἳΝὅἳἴἷἶὁὄiἳΝἷmΝὅἷuΝtἷxtὁμΝ‘ὅὁὂhíἳ’ΝἷmΝἂἀἆἴἀ,ΝἂἀλἳἀΝἷΝ‘ὂhὄóὀἷὅiὅ’ΝἷmΝ
433b8, 433c8. 
25 Rep., 428e-429a. 
26 HALPER, 2013, p. 252. 
27 ἢἳὄἳΝχἶἳm,ΝὅἷὄiἳΝumἳΝὅἳἴἷἶὁὄiἳΝὂὁlítiἵἳ,ΝἷmΝὃuἷΝ“ὅἷΝὅἳἴἷΝὁΝὃuἷΝὧΝἴὁmΝἷΝmἳuΝἷΝὅἷΝlἷgiὅlἳΝὂἳὄἳΝὁutὄἳὅΝἳὄtἷὅ,Ν
mἳὅΝὁΝἴἷmΝὃuἷΝὅἷΝὅἳἴἷΝὧΝumἳΝἵὁὀἵἷὂὦãὁΝὂὁlítiἵἳΝἷΝmὁὄἳl,ΝὀãὁΝ(ἳiὀἶἳ)ΝἳΝIἶἷiἳΝmἷtἳfíὅiἵἳΝἶὁΝδivὄὁΝVI”Ν(χἒχε,Ν
ἀίίλ,Ν vέ1,Ν ὂέΝ ἀἀἄ)νΝ “ἢlἳtão restringe isto, para o seus propósitos, à sabedoria prática e, em particular ao 
julgamento justo demonstrando um planejamento para um todo sem favorecimento de nenhuma parte (Não há 
nenhuma indicação aqui de que este raciocínio prático demande um grande ἷὅtuἶὁΝtἷóὄiἵὁ)”Ν(χἠἠχἥ,Ν1λἆ1,ΝὂέΝ
11ἁ)νΝ “ἥἳἴἷἶὁὄiἳΝ ὧΝ ἳὃuiΝ iἶἷὀtifiἵἳἶἳΝ ἵὁmὁΝἳΝ ἵἳὂἳἵiἶἳἶἷΝἶὁΝ ἵὁὀὅἷlhἷiὄὁΝὂὁlítiἵὁέΝχΝὂἳlἳvὄἳΝ eúboulos reflete a 
ἶἷliἴἷὄἳὦãὁΝ ὀὁΝ ἵὁὀὅἷlhὁΝ ὂúἴliἵὁ”Ν (ἐδἡἡε,Ν 1λλ1,Ν ὂέΝ ἂἃἄ,Ν ὀέΝ 1ἀ)νΝ tὄἳtἳ-ὅἷΝ ἶἷΝ umΝ “ἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝ ὂὄὠtiἵὁΝ ἶὁὅΝ
negócios iὀtἷὄὀὁὅΝ ἷΝ ἷxtἷὄὀὁὅΝ ἶἳΝ ἵὁmuὀiἶἳἶἷΝ ἷὅtἳtἳl”Ν (ἔἤIἓἒδὕἠἒἓἤ,Ν ἀίίἂ,Ν ὂέΝ ἆἀ1)νΝ “ὁΝ ὅἳἴἷὄήὂὁἶἷὄΝ ἶὁὅΝ
árkhontes é sobretudo uma técnica eminentemente prático-política do bom governo, endereçada à construção e à 
defesa da unidade da pólis e da condição coletiva de uma vida boa e justa. [...] Por outro lado, não se trata ainda 
certamente do poder dos filósofos que se verá teorizado a partir do Livro V: os árkhontes não podem ser 
identificados imediatamente com os filósofos, a sua euboulía se inscreve no horizonte da justiça e ignora o 
fundamento ético-ὁὀtὁlógiἵὁΝὃuἷΝὅἷὄὠΝὄἷὂὄἷὅἷὀtἳἶὁΝὂἷlἳΝiἶἷiἳΝἶἷΝἴἷm”Ν(VἓἕἓἦἦI,Ν1λλἆ,ΝvέΝIII,ΝὂέΝ1ἆί)νΝ“ÉΝumἳΝ
π  φυ α  que consiste essencialmente na υ α, na capacidade de deliberar bem segundo o 

interesse comum (IV, 428d-e), que pode ser identificada com a forma de inteligência prático-política que recebe 
o nome de φ  (433b8-ἶ1)”Ν(VἓἕἓἦἦI,Νἀί11,ΝὂέΝ1λί)νΝ“χΝmἳiὁὄΝὂἳὄtἷΝἶἳὅΝἶἷfiὀiὦõἷὅΝἶἳΝRepública IV se 
refere à opinião correta, mais do que ao conhecimento, pois o conceito de conhecimento filosófico (e aqui 
virtude filosófica baseada no conhecimento) não é introduzido até encontrarmos o filósofo rei no final do Livro 
V”Ν(Kχώἠ,Ν1λλἄ,ΝὂέΝ1ἄἆ,ΝὀέΝἀἀ)νΝ“χΝὅἳἴἷἶὁὄiἳΝἶὁΝguἳὄἶiãὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝὧΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝἶὁΝὃuἷΝὧΝἴὁmΝὂἳὄἳΝἳΝὅuἳΝ
cidade, a arte do governo (428d), a sabedoria do indivíduo virtuoso – uma sabedoria limitada pelo contexto do 
Livro IV à razão prática – ὧΝ ἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ ὧΝ ἴὁmΝ ὂἳὄἳΝ ὅiΝ mἷὅmὁΝ (ἂἂἀἵ)”Ν (ἔἓἤἤχἤI,Ν ἀίίἃ,Ν ὂέΝ ἂἂ)νΝ
“ἥóἵὄἳtἷὅΝiὄὠΝiἶἷὀtifiἵἳὄΝἵὁmὁΝumἳΝἳὄtἷΝἶὁὅΝguardiões o conhecimento que aconselha-nos sobre a cidade como 
um todo em sua relação consigo mesma e com as outras cidades. Aqueles que possuem este conhecimento serão 
a minoria. Não é irrelevante notar que euboulía corresponde com o que Aristóteles chama phrónesis, ou 
julgἳmἷὀtὁΝὂὄὠtiἵὁ”Ν(ἤἡἥἓἠ,Νἀίίἃ,ΝὂέΝ1ἂἀ)έ 
28 Rep. 518e-519d. 
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que não possa se referir ao filósofo governante posteriormente como um princípio basilar29. 

Isso implica em um aprimoramento da alma para conhecer e a necessidade de se seguir um 

caminho mais longo e mais demorado [ α α αὶ π  ὸ ]30. Tal caminho consiste 

no processo educacional que levará o guardião da cidade ao status de filósofo governante31, e 

será melhor delimitado nos livros centrais da República. O princípio de um governo racional 

vai ser reafirmado posteriormente com a caracterização do governante como sendo o filósofo. 

Isso retoma o ponto de análise da π  φυ α  em que o guardião ainda não 

estava plenamente definido em seu papel de governante. Pois apesar de ser dito que ele 

deveria governar, não estava estabelecido de que maneira ele adquiria seus conhecimentos 

para assumir o governo, nem de que maneira a π Νφυ α  faria parte do seu saber. 

Depois de verificada quais são as características necessárias contidas em uma natureza 

filosófica, devemos investigar porque a ideia do bem é indispensável tanto para o 

conhecimento do filósofo como para o governo filosófico. Antes iremos analisar a π  

φυ α  e suas implicações. A π  φυ α  indica qual o âmbito da guarda para que 

ele possa ser o governante da cidade instituída no lógos, mas ainda não dá o caminho para 

isso. Essa ciência do guardião tem como objeto o todo da cidade que ele deve guardar. Já o 

conhecimento do filósofo tem por objeto a ideia de bem. Dessa maneira, o saber de como bem 

administrar a cidade em transformação está relacionado com o conhecimento adquirido pelo 

filósofo da ideia de bem. Eis o processo que desencadeará no filósofo governante. 

Será no Livro VI que veremos esse longo caminho, apenas citado no Livro IV, 

retomado32. Para que uma natureza filosófica possa florescer adequadamente em um terreno 

propício, deverá receber uma educação e uma formação corretas para que não mais sejam 

considerados inúteis os verdadeiros filósofos. Esse longo caminho, anteriormente evitado 

pelos interlocutores de Sócrates, deverá agora ser retomado se se quiser fazer corretamente o 

que Sócrates está a dizer. E, para isso, agora se faz necessário verificar se a natureza deles 

ἷὅtὠΝἷmΝἵὁὀἶiὦõἷὅΝἶἷΝὅuὂὁὄtἳὄΝὁὅΝmἳiὅΝἳltὁὅΝἷὅtuἶὁὅΝἭ α α α α]33. Somente assim, a 

natureza filosófica pode se manter coesa e atingir a verdade, pois, como explica Sócrates a 

ἕlὠuἵὁὀΝ“ὀãὁΝὂὁἶἷΝhἳvἷὄΝumἳΝmἷἶiἶἳΝimὂἷὄfἷitἳΝὅἷjἳΝἶὁΝὃuἷΝfὁὄ”ΝἭ ὲ  ὰ  ὲ  ὸ  

                                                 
29 Segundo ROSEN, S. Plato’s Republicμ a studyέΝἠἷwΝώἳvἷὀνΝδὁὀἶὁὀμΝYἳlἷΝἧὀivἷὄὅityΝἢὄἷὅὅ,Νἀίίἃ,ΝὂέΝ1ἂἀ,Ν“ἡΝ
filósofo rei entra na discussão no ponto em que Sócrates é forçado a responder à questão desta possibilidade [da 
ἵiἶἳἶἷ]”έ 
30 Rep., 435d. 
31 MILLER, M. Beginning the Longer Way. In: FERRARI, G. R. F. (ed.). The Cambridge Companion to Plato’s 
Republic, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 311. 
32 Cf. Rep., 504b. 
33 Rep., 503e3. 
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]34, de modo que o caminho mais curto era apenas um atalho que se afastava da 

verdadeira realidade35. O longo caminho, portanto, se faz necessário de ser seguido por aquele 

que se dispõe a ser um verdadeiro filósofo, como bem enfatiza Sócrates: 

 

ὴ Ν α α Ν υ ,Ν  αῖ ,Ν φ ,Ν π Ν  ,Ν αὶ Ν Ν
α Ν π Ν  υ α ∙ ,  υ ὴ ,Ν    Ν αὶ 

αΝπ Ν α α Ν πὶ Ν π Ν έ 
Logo, meu amigo, ele tem de ir pelo caminho mais longo, e que não se esforce 
menos nos estudos do que nos exercícios físicos; ou então, como ainda agora 
dissemos, jamais atingirá o fim da ciência, que é a mais elevada e a que mais lhe 
convém.36 

 

O governante da pólis sairá da classe dos guardiões, o que não o isenta da primeira 

educação formadora desta classe. O governante é, dessa forma, o único que possui em sua 

alma todas as virtudes políticas enumeradas no Livro IV. Isso o faz o conhecedor pleno da 

cidade e capaz de deliberar sobre a totalidade da cidade37, de forma a poder a todos beneficiar 

com o seu governo. Os governantes apesar de fazerem parte da menor classe, possuem todas 

as virtudes da pólis. O que poderemos notar no seguinte esquema: 

 

Governantes -------------------- sabedoria, coragem, temperança 

Auxiliares------------------------------------- coragem, temperança 

Artesãos--------------------------------------------------- temperança 

 

Dessa forma, todas as classes estariam contempladas pela justiça desde que cada um 

exercesse a sua função própria, fazendo com que as virtudes da cidade tomassem forma. No 

entanto, a justiça política é considerada, por Sócrates, apenas como uma imagem da justiça 

[    α ]38, sendo que 

 

ὸ   ,    ,  ,  α , ’Ν   π ὶ ὴ  
 π   α , ὰ π ὶ ὴ  ,   π ὶ αυ ὸ  αὶ ὰ αυ , 

ὴ α α α π  α   α  ὲ π υπ α ῖ  π ὸ  
α ὰ   υ  , ὰ   ὰ ῖα   αὶ α α α ὸ  

α  αὶ α α αὶ φ   αυ  αὶ υ α α α α α, 
π α α α υ α α αὶ πα πα  α   π , φ α αὶ 

,  ὴ π  ,   π ῃ  π ὶ    π ὶ 
α  απ α   αὶ π    π ὶ ὰ α υ α α,  π   

                                                 
34 Rep., 504c2-3. 
35 Rep., 504c2. 
36 Rep., 504c9-d3. 
37 Cf. Rep., 428c-d. 
38 Rep., 443c4-5. ἑfέΝχἒχε,Νἀίίλ,ΝὂέΝἀἄἁνΝ“χΝjuὅtiὦἳΝἵíviἵἳΝἭὂὁlítiἵἳ]ΝὧΝumΝ  da justiça na alma como 
ὅἷὀἶὁΝὅuἳΝὄἷflἷxãὁΝὀἳΝἵὁὀἶuὦãὁΝἷxtἷὄὀἳ”έ 
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 αὶ α α α  ὲ  αὶ α ὴ  π ,   α  ὴ   
ῃ  αὶ υ απ α , φ α  ὲ ὴ  π α  α ῃ  π  

π ,  ὲ π ,   ὶ α  ῃ, α α  ὲ ὴ  α ῃ α  
π α α  α . 

na verdade, a justiça era qualquer coisa neste gênero, ao que parece, exceto que 
não diz respeito à atividade externa do homem, mas à interna, aquilo que é 
verdadeiramente ele e o que lhe pertence, sem consentir que qualquer das partes da 
alma se dedique a tarefas alheias nem que interfiram uma nas outras, mas depois de 
ter posto a sua casa em ordem no verdadeiro sentido, de ter autodomínio, de se 
organizar, de se tornar amigo de si mesmo, de ter reunido harmoniosamente três 
elementos diferentes, exatamente como se fossem três termos em uma proporção 
musical, o mais baixo, o mais alto e o intermédio, e outros quaisquer que acaso 
existam de permeio, e de os ligar a todos, tornando-os, de muitos que eram, em uma 
perfeita unidade, temperante e harmoniosa, - só então se ocupe, se é que se ocupa, 
ou da aquisição de riquezas, ou dos cuidados do corpo, ou de política ou de 
contratos peculiares, entendendo em todos estes casos e chamando justa e bela à 
ação que mantenha e aperfeiçoe estes hábitos, e chamando de sabedoria a ciência 
que preside a esta ação; ao passo que denominará de injusta a ação que os dissolve 
a cada passo, e ignorância a opinião que a ela preside.39 

 

A presente passagem deixa claro que a verdadeira justiça se encontra na alma e, por 

isso, deve-se, primeiramente, se dedicar à justiça psíquica para que possa haver consonância 

entre as partes da alma e, somente a partir daí, se dedicar aos afazeres da justiça política. 

Apesar da ser anterior na exposição, as virtudes políticas são apoios para que se possa 

encontrar a verdadeira justiça localizada na alma. Portanto, o locus central da justiça se 

encontra na alma e para ὄἷὅὂὁὀἶἷὄΝἳΝὃuἷὅtãὁΝ“ὁΝὃuἷΝὧΝἳΝjuὅtiὦἳς”,ΝiὅtὁΝὧ,ΝὁΝὃuἷΝὧΝἳΝuὀiἶἳἶἷΝἶἳΝ

justiça que rege todas as coisas que são chamadas de justas, Sócrates, junto com seus 

companheiros, terá que investigar o âmbito em que a própria justiça se dá, i.e., a psykhé. O 

filósofo é aquele que melhor tem a harmonia psíquica, de modo que as suas ações são feitas 

com justiça. Uma das funções do governante é manter a harmonia entre as classes na cidade 

para que cada um se mantenha em sua própria função. Dessa forma, o saber político não é 

prático somente, mas também cognitivo ou teórico40, de maneira que a psicologia e a política 

não são duas disciplinas opostas na República, mas a expressão de uma dinâmica dupla de 

interiorização e de exteriorização de forças41. O papel do filósofo governante é conciliar a 

justiça psíquica e a justiça política para a felicidade dos cidadãos dentro da Kallípolis. 

 

4.2 Terceira onda 

A cidade construída no discurso teve seu término no final do Livro IV. Entretanto, na 

ânsia de ver tal cidade na prática, Gláucon e os demais pedem a Sócrates que demonstre a 

                                                 
39 Rep., 443c9-444a2. 
40 LIMA, P. B. Arqueologia da Política: Leitura da República de Platão. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 62. 
41 Ver LEAR, J. Inside and Outside the Republic. Phronesis, v. 37, n. 2, p. 184-215, 1992.; também HELMER, 
ἓέΝ“ώiὅtὁiὄἷ,ΝἢὁlitiὃuἷΝἷtΝἢὄἳtiὃuἷΝἳuΝδivὄἷὅΝVIIIΝἷtΝIXΝἶἷΝlἳΝἤἷὂuἴliὃuἷ”έΝIὀμΝἒIXἥχἧἦ,ΝεέΝ(ἶiὄέ)έΝÉtudes sur la 
République de Platon,Νvέ1έΝχvἷἵΝlἳΝἵὁllἳἴὁὄἳtiὁὀΝἶ’χὀὀiἷΝδἳὄivὧἷέΝἢἳὄiὅμΝVὄiὀ,Νἀίίἃ,ΝὂέΝ1ἄ1έ 
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possibilidade de se realizar tudo que ele havia dito. Sócrates deve, dessa forma, demonstrar 

(1) a igualdade de gêneros para a execução de um ofício, (2) a comunidade de bens entre os 

guardiões e (3) a união entre filosofia e governo. Nosso intuito aqui não é discutir as duas 

primeiras ondas, mas iremos nos ater à terceira e maior onda e ao problema existente na 

definição do filósofo para a exequibilidade da Kallípolis. 

A necessidade de percorrer o longo caminho começará a se fazer visível pela inserção 

da terceira onda na qual Sócrates irá afirmar que 

 

Ἐὰ  ,  ’Ν ,   φ φ  α   αῖ  π    α   
  αὶ υ α  φ φ    αὶ α , αὶ   

α ὸ  υ π ῃ, υ α   π ὴ αὶ φ φ α,  ὲ  π υ  
ὶ  φ’Ν  α  π αὶ φ    π ,   α  

πα α,  φ  Γ α , αῖ  π ,  ’Ν ὲ  π  ∙Ν ὲ α  
 π α  π  π  φ ῃ   ὸ υ α ὸ  αὶ φ  υ ῃ,    

α . ὰ    ὶ π α    ,   
π ὺ πα ὰ α  α ∙Ν α πὸ  ὰ  ῖ     ῃ  α  

 ᾳ  ᾳ. 
Se, por acaso, disse eu, não venham ou os filósofos a reinar nas cidades, ou os que 
agora se chamam reis e soberanos não venham a filosofar genuinamente e 
competentemente, e se dê esta união do poder político com a filosofia, enquanto as 
numerosas naturezas que agora seguem cada uma separadamente, e não forem 
impedidas por compulsão de o fazer, não haverá trégua dos males, meu amigo 
Gláucon, para as cidades, nem sequer, me parece, para o gênero humano; nem 
antes mesmo tornará possível nascer e ver a luz do sol a politeía42 que há pouco 
descrevemos no discurso. Mas isto é o que eu há muito hesitava em dizer, por ver 
como seriam paradoxais essas afirmações. Efetivamente, é penoso ver que não há 
outro modo, particular ou público, para a cidade ser feliz.43 

 

A terceira onda, como é conhecida a passagem acima citada, vem responder o 

ὃuἷὅtiὁὀἳmἷὀtὁΝἶἷΝἕlὠuἵὁὀΝὅὁἴὄἷΝ“ἵὁmὁΝὧΝὃuἷΝἷὅtἳΝἵὁὀὅtituiὦãὁΝὧΝὂὁὅὅívἷl,ΝἷΝἶἷΝὃuἷΝmἳὀἷiὄἳΝ

ὁΝ ὅἷὄὠ”Ν Ἥ ὸ  υ α ὴ α   π α α  αὶ α π  π ὲ υ α ὴ]44. No que 

Sócrates irá dizer que com uma só alteração seria suficiente para realizar iὅὅὁ,ΝmἳὅΝὃuἷΝ“ἷὅὅἳΝ

ἳltἷὄἳὦãὁΝὀãὁΝὅἷὄiἳΝὂἷὃuἷὀἳΝὀἷmΝfὠἵil,ΝἷmἴὁὄἳΝὂὁὅὅívἷl”ΝἭ     ὲ ᾳ υ, 

υ α  ]45. Essa alteração que permitiria a exequibilidade da politeía seria a união do 

poder político e do poder filosófico em um só. E é aqui que começa a nossa dificuldade. 

Após apresentar a terceira onda e a necessidade de que sejam ou (i) os filósofos reis 

nas cidades, ou (ii) os que agora se chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes, 

Sócrates terá a tarefa de explicar, primeiro, por que motivo o filósofo é a figura mais 

capacitada para governar a Kallípolis e, depois, por que o conhecimento das formas 

                                                 
42 Modificação nossa. Preferimos aqui manter destacado o termo grego transliterado. 
43 Rep., 473c11-e4. Tradução nossa. 
44 Rep., 471c6-7. 
45 Rep., 473c3-4. 
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inteligíveis é um conhecimento relevante para o governo da cidade, já que, como objeto da 

sensibilidade, a cidade está inerentemente sujeita à mudança. Como conhecedor do todo que 

há, o filósofo acaba por se tornar uma peça essencial para a exequibilidade da politeía 

existente no discurso. Esse será um dos elementos definitivos para a coação do filósofo ao 

governo, como pretendemos deixar claro mais adiante. 

Um problema que se apresenta com a definição do filósofo é a possível conciliação 

entre o governo do filósofo e a ciência do guardião. Há um certo consenso de que a ciência do 

filósofo não poderia ser a mesma ciência anunciada no Livro IV como sendo a dos guardiões 

governantes. De fato, os estudos impostos ao filósofo têm como fim um conhecimento do 

Bem, que ainda não está exposto no Livro IV. Entretanto, o fato do filósofo ter que voltar 

compulsoriamente ao governo depois de conhecer a ideia do bem implica em que o saber 

ὂὄὠtiἵὁΝἶὁΝgὁvἷὄὀὁΝἷὀvὁlvἷΝumΝὅἳἴἷὄΝtἷóὄiἵὁΝmἷtἳfíὅiἵὁ,ΝὂὁiὅΝ“ὅὁmἷὀtἷΝἳὁὅΝὃuἷΝἵὁὀhἷἵἷmΝὁΝ

que é deve-ὅἷΝἳtὄiἴuiὄ,ΝὀἳΝἵiἶἳἶἷ,ΝὁΝὂὁἶἷὄΝὂὁlítiἵὁ”46. Assim, no início do Livro VI, Sócrates e 

Gláucon irão discorrer sobre o conhecimento do ser do guardião: 

 

   φ α α  α  ὺ  α  ὲ  α  ὸ , 
π ᾳ ὲ ὲ   π α  ’Ν   ὶ   

α ; 
Ἄ π  , φ ,  υ  α ῖ α ,   α ὴ π ‧Ν  ὰ  
α       π . 

  ὴ , α π   ’Ν α   α ὶ ῖ α αὶ α α 
; 

υ ὲ  . 
Serão esses que de preferência faremos guardiões ou os que conhecem o ser de 
cada coisa, e não ficam a dever nada em experiência àqueles, nem lhes ficam atrás 
em nenhum outro aspecto da excelência? 
Seria absurdo escolher outros, se em tudo o mais não lhes ficasse a dever nada, pois 
lhes levariam vantagem naquilo que é de supremo interesse. 
Não diremos, portanto, de que modo serão capazes esses mesmos de possuir aqueles 
e estes atributos? 
Claro que sim47. 

 

Os guardiões, ao conhecerem o ser Ἥ ὸ ]Νde cada coisa e possuírem a empiria sobre o 

que há, acabam por serem os mais completos, tendo a plena areté para agir da maneira mais 

excelente dentro da cidade e, por isso, lhes deve ser dado o governo da cidade48. Tais 

guardiões governantes devem ser dotados de uma natureza filosófica [φ φ  φ ]49, 

pois somente a eles cabe o conhecimento do que é. Aqui podemos ver uma relação entre os 

detentores da phylakiké e a natureza própria para exercer o comando da cidade. Segundo 

                                                 
46 LIMA, op. cit., p. 102. 
47 Rep., 484d4-485a3. 
48 Rep., 485a 
49 Rep., 485a10. 
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δὁὀg,Ν“ὁὅΝgὁvἷὄὀἳὀtἷὅΝiὄãὁΝὅἷὄΝmὁtivἳἶὁὅΝὂἳὄἳΝgὁvἷὄὀἳὄΝὅὁmἷὀtἷΝὅe eles entenderem porque 

eles, ao invés de outros cidadãos, devem guardar e governar a cidade bem”50. Dentre os 

guardiões, irão se destacar aqueles que possuem competência para seguir os mais altos 

estudos da filosofia e serão esses que melhor poderão governar a cidade como um todo. A 

verdade será para eles de extrema importância e não poderão jamais se afastar desta, pois 

como detentores de uma epistéme, são também os mais próximos da verdade51. Dito isso, 

voltemos, pois, à terceira onda. 

Na passagem da terceira onda, o uso do termo anánke aparece como algo que obriga 

as naturezas separadas a se reunirem em um só indivíduo, i.e., o filósofo-rei. Em seu artigo, 

χὄἳújὁΝ iὄὠΝuὅἳὄΝὁΝ tἷὄmὁΝ ‘fὁὄὦἳ’ΝὂἳὄἳΝfἳlἳὄΝἶἳΝanánke existente na passagem para se forjar a 

composição do poder político e do poder filosófico52, de modo que 

 

voltar-se à natureza não é um movimento automático ou intuitivo, ao que a força 
precisa intervir, força essa que responde à anteriormente mencionada inviolabilidade 
da diferença entre ação e o discurso53. 

 

χΝ‘fὁὄὦἳ’ΝἳὃuiΝἷmὂὄἷgἳἶἳΝὀãὁΝὂὁἶἷΝὅἷὄΝἷὀtἷὀἶiἶἳΝcomo força física, mas antes como a 

própria compulsão que se exige para a que a união entre filosofia e governo se faça. É na 

ordem da phýsis que o aspirante a filósofo irá desenvolver as aptidões que possibilitam o 

filosofar. Cabe à natureza do filósofo o governo54 e, sendo assim, devemos verificar o motivo 

de seu governo na Kallípolis. Compreendido isso, a composição entre poder político e poder 

filosófico não é uma composição forjada, mas antes uma composição pela coação filosófica. 

Desse modo, o que queremos defender é que o filósofo criado na Kallípolis tem uma natureza 

apropriada ao governo que, quando recebe a educação adequada, faz do filósofo o homem 

mais apto a governar. Isso fundamentaria uma relação entre anánke e phýsis, de modo que, 

pegando emprestadas as palavras de Schopenhauer,Ν“ἷlἷΝὀãὁΝὂὁἶἷΝὄἷἳgiὄΝὅἷὀãὁΝsegundo a sua 

                                                 
50 LONG, op. cit., p. 25. Grifo do autor. 
51 Rep., 485c. 
52 ARAÚJO, C. M. B. Ser e Poder: sobre o Governo do Filósofo. In: ARAÚJO, C. M. B. (org.). Verdade e 
Espetáculo: Platão e a questão do ser. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014a, p. 111. 
53 Ibid., p. 111. Grifos nossos. 
54 Rep., 474c1-3. Cf. WEISS, R. Philosophers in the Republicμ Plato’s two paradigms. Ithaca; London: Cornell 
ἧὀivἷὄὅityΝἢὄἷὅὅ,Νἀί1ἀ,ΝὀὁtἳΝἄἀ,ΝὂέΝἁἀέΝ““ἥóἵὄἳtἷὅΝὀãὁΝὂὄἷtἷὀἶἷΝὃuἷΝἳΝfὁὄὦἳΝὅἷjἳΝὀἷἵἷὅὅὠὄiἳΝὂἳὄἳΝimὂἷἶiὄΝὃuἷΝἳὅΝ
naturezas distintas sigam seus caminhos separados, mas que é uma consequência inelutável da coincidência do 
poder político e da filosofia que as ὀἳtuὄἷὐἳὅΝὃuἷΝἳtuἳlmἷὀtἷΝἶivἷὄgἷmΝὀãὁΝmἳiὅΝὁΝfἳὦἳm”έΝVἷὄΝtἳmἴὧmΝχἒχε,Ν
ἀίίλ,ΝvέΝ1,ΝὂέΝἁἁίνΝ“Ἥ…]ΝὀἳΝRepública a união entre Pensamento e Ação é completa, e o filósofo é ele mesmo um 
ὂὁlítiἵὁ”έ 
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natureza”55. Sobre esse assunto, iremos tratar mais especificamente na terceira seção deste 

capítulo. 

O problema principal da passagem 473d seria como transformar uma cidade existente 

qualquer na cidade contruída no lógos, i. e., a Kallípolis. Para isso, é importante analisarmos 

as características do filósofo. Ser filósofo implica em ter desejo natural pelo saber. Isso quer 

dizer que todos os que possuem uma natureza filosófica também possuem um desejo natural 

pelo conhecimento, esse conhecimento deve ser entendido como um “saber como são as 

coisas que há” 56. O filósofo ao ser o único capaz de conhecer as formas é aquele que melhor 

conhece a estrutura do real e as propriedades existentes nas coisas sensíveis, pois ao filósofo é 

ἳtὄiἴuíἶἳΝἳΝἵἳὂἳἵiἶἳἶἷΝἶἷΝἶiὅtiὀguiὄΝἷὀtὄἷΝὁὅΝἶὁiὅΝtiὂὁὅΝἶἷΝὁἴjἷtὁὅ,ΝὂὁἶἷὀἶὁΝἵὁὀtἷmὂlἳὄΝὁΝ‘ἷmΝ

ὅi’Ν ἷmΝ ἷὅὅêὀἵiἳΝ ἷΝ ὀὁὅΝ ὁἴjἷtὁὅΝ ὃuἷΝ tἷmΝ ὂἳὄtiἵiὂἳὦãὁΝ Ἥ υ  α  αὶ α ὸ αὶ ὰ 

υ α]57,Ν“ὁΝὃuἷΝὅigὀifiἵἳΝὃuἷΝὁΝὅἷuΝὅἳἴἷὄΝὀãὁΝὧΝἶἷΝtὁἶὁΝiὀἶifἷὄἷὀtἷΝἳὁΝὀívἷlΝἶἳΝ

multiὂliἵiἶἳἶἷΝἶἳὅΝiὀὅtἳὀἵiἳὦõἷὅΝἶἳΝfὁὄmἳ”58. Portanto, o conhecimento das formas adquirido 

pelo filósofo é também um conhecimento de todas as instâncias do sensível. Isso faz do 

filósofo tanto um demiurgo da virtude que deve aplicar na cidade aquilo que contemplou nas 

formas59, como alguém com uma experiência empírica60 suficiente para essa aplicabilidade 

das virtudes. Desse modo, um conhecimento teórico é condição necessária para que se possa 

bem governar a cidade61. 

Araújo também nos diz que essa força vem responder a inviolabilidade da diferença 

entre a ação e o discurso, propondo uma leitura comparada do uso de anánke nas passagens 

473a5-ἅΝ ἷΝ ἂἅἁἶἂέΝ ἥἷguὀἶὁΝ ἥóἵὄἳtἷὅ,Ν “ὧΝ ἶἳΝ ὀἳtuὄἷὐἳΝ ἶἳὅΝ ἵὁiὅἳὅΝ ὃuἷΝ ἳΝ ἳὦãὁΝ tἷὀhἳΝ mἷὀὁὄΝ

ἳἶἷὄêὀἵiἳΝ ὡΝ vἷὄἶἳἶἷΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ ἳὅΝ ὂἳlἳvὄἳὅ”Ν Ἥ  φ   π    α  

φ ππ α ]62, o que coloca como dificultosa a própria exequibilidade prática da politeía 

posta no discurso. Isso ὀὁὅΝὄἷmἷtἷΝἳὁΝἵἳὅὁΝἶὁΝfilóὅὁfὁΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝἵὁmὁΝ“ἳΝmἷὀὁὄΝmuἶἳὀὦἳΝ

possível pela qual a cidade passaria à este tipo de constituição – uma só alteração, de 

preferência; se não, duas; ou então, poucas em número e a menor possívἷl”Ν Ἥ υ 

                                                 
55 SCHOPENHAUER, A. O Livre-Arbítrio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017, p. 88. 
56 ARAÚJO, 2014a, p. 133. 
57 Rep., 476c8. 
58 FERRARI, F. Teoria delle idee e ontologia. In: VEGETTI, M. Platone. La Repubblica, v. IV. Napoli: 
Bibliopolis, 2000a, p. 376. No entanto, em FERRARI, F. Conoscenza e opinione: il filosofo e la città. In: 
VEGETTI, M. Platone. La Repubblica, v. IV. Napoli: Bibliopolis, 2000b, p. 415-417; Ferrari irá dizer que só se 
pode ter conhecimento da ideia, entendendo que os filósofos teriam somente opinião verdadeira dos sensíveis. O 
que nos parece ser uma conclusão infundada no texto da República. 
59 Cf. Rep., 500d1-10. 
60 Cf. Rep., 484d5. 
61 SEDLEY, 2007, p. 271. 
62 Rep., 473a1-2. 
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α α     ὸ  π   π α  π , α ὲ  ,  ὲ , 

υ ῖ ,  ὲ ,   ὸ  ὸ  αὶ  ὴ  α ]63. Ou seja, ao se 

conseguir o estabelecimento de um governante que fosse também filósofo (ou vice-versa) se 

poderia gerar a politeía com o menor recurso possível. No Livro VI, ao retomar o problema 

da terceira onda, Sócrates volta a falar sobre a possibilidἳἶἷΝἶἷΝ “hἳvἷὄΝ filhὁὅΝἶἷΝ ὄἷiὅΝ ὁuΝἶἷΝ

ὅὁἴἷὄἳὀὁὅΝ filóὅὁfὁὅΝ ὂὁὄΝ ὀἳtuὄἷὐἳ”Ν Ἥ  α    υ α  ὰ  φ  

φ φ ]64. Isso indica que esses filhos de rei que serão os futuros filósofos-reis possuem 

uma natureza filosófica, o que é essencial para distinguir que não é qualquer rei que pode vir a 

se tornar um filósofo, mas somente aquele que possuir uma natureza adequada para isso. 

Segundo Vegetti, a passagem que indica a necessidade do governo do filósofo é um 

caso excepcional, visto a tentativa de se transformar a cidade atual na cidade do discurso, e irá 

distinguir três tipos de governantes dentro da República: (i) os defensores/árkhontes, (ii) os 

filósofos-reis e (iii) os dialéticos65. O primeiro grupo seria encontrado nos Livros II-III, o 

segundo grupo nos Livros V-VI e o terceiro grupo no Livro VII. Vegetti entende, desse modo, 

que a tentativa de tornar possível a politeía descrita no discurso requer um caso de exceção no 

filósofo-rei. Isso se caracteriza em ou (1) um filósofo se tornar rei ou (2) um rei (o termo 

dynástai também é utilizado66) se tornar filósofo. Seria o filósofo-rei uma ponte necessária 

para proporcionar a condição de possibilidade da Kallípolis. Para isso, irá, inclusive, se apoiar 

tἷxtuἳlmἷὀtἷΝ ὀἳΝ tἷὄmiὀὁlὁgiἳΝ utiliὐἳἶἳΝ ὀἳΝ ὂἳὅὅἳgἷmμΝ “ἳΝ mὁἶἳliἶἳἶἷΝ ἶἷΝ ἷxἷὄἵíἵiὁΝ ἶἷΝ ὂὁἶἷὄΝ

parece unir árkhontes ἷΝἶiἳlὧtiἵὁὅΝ(ὅἷΝtὄἳtἳΝἶἷΝ‘gὁvἷὄὀἳὄ’,Νárkhein), enquanto que dos filósofos 

parece se revestir de um caráter de excepcionalidade (sἷΝ fἳlἳ,Ν ὀἷὅtἷΝ ἵἳὅὁ,Ν ἶἷΝ ‘ὄἷiὀἳὄ’,Ν

basileúein)”67. Nesse caso, o uso de basileúein na passagem, ao contrário do uso de árkhein, 

indicaria a excepcionalidade do filósofo-rei para a constituição da cidade do discurso. 

Apesar disso, é difícil encontrar adiante um respaldo textual que confirme a 

interpretação utilizada por Vegetti. Como termo técnico, basileúein só aparece na passagem 

509d2 e se refere à ideia de bem. No entanto, se levarmos em consideração o sentido estrito 

dado por Vegetti e tomarmos outras palavras contendo o mesmo radical, teremos diversas 

passagens que se opõem à interpretação de Vegetti, sendo estas: 520b7, 543a4, 576e4, 580b4, 

580c2, 587b10, 587b13, 587d12. Se analisarmos com atenção o começo do Livro VIII, onde 

Sócrates irá descrever o processo de corrupção da politeía nas diferentes formas de governo, 

                                                 
63 Rep., 473b6-9. 
64 Rep., 502a5-6. 
65 VEGETTI, M. Il regno filosofico. In: VEGETTI, M. Platone. La Repubblica, v. IV. Napoli: Bibliopolis, 2000, 
p. 352-356. 
66 Cf. Rep., 473d1. 
67 VEGETTI, 2000, p. 356. 
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ὂὁἶἷὄἷmὁὅΝὀὁtἳὄΝὃuἷΝὁΝtἷὄmὁΝ‘basileúein’ΝὧΝὀὁvἳmἷὀtἷΝἷmὂὄἷgἳἶὁΝὂἳὄἳΝiὀἶiἵἳὄΝὃuἷΝὅὁmἷὀtἷΝ

“ὅἷὄãὁΝ ὄἷiὅΝ ἳὃuἷlἷὅΝ ὃuἷΝ mἳiὅΝ ὅἷΝ ἶiὅtiὀguiὄἳmΝ ὀἳΝ filὁὅὁfiἳΝ ἷΝ ὀἳΝ guἷὄὄἳ”Ν Ἥ α α  ὲ α  

α  ὺ   φ φ ᾳ  αὶ π ὸ  ὸ  π  α  υ ]68. Caso a distinção de 

Vegetti em três categorias de governantes estivesse correta, o rei não mais apareceria como 

uma opção possível depois de todo o processo educativo que irá caracterizar o filósofo como 

o dialético, no entanto, como estamos demonstrando, o termo ‘basileúein’ continua a aparecer 

durante o decorrer da obra. Analogamente, o rei volta a aparecer no Livro IX quando Platão 

distingue em felicidade o rei e o tirano69. A superioridade em felicidade do rei sobre o tirano 

se deve a uma relação direta do rei com a filosofia. Verificado isso, podemos concluir que o 

termo ‘basileúein’ não indica propriamente uma exceção, como nos diz Vegetti. 

No entanto, o que estamos negando aqui é a divisão trinária feita por Vegetti dos tipos 

de governante existentes na República e não que não exista propriamente um caso de exceção 

ao governo para que a Kallípolis possa se tornar possível. Como bem apontou Vegetti, a 

inserção do filósofo-rei como a pequena mudança70 necessária para possibilidade da politeía é 

o que movimenta toda a terceira onda. Mas o filósofo-rei não é ele mesmo a exceção no 

sentido terminológico único da passagem, mas o princípio de um modelo próprio de 

governante que, ao longo de nosso trabalho, chamamos de filósofo governante. 

Se entendermos que Platão está a falar de naturezas separadas que precisam ser 

reunidas, devemos nos perguntar em que essa união se constituiria. Podemos verificar que a 

função do filósofo implica também o governo,Νὂὁiὅ,ΝἵὁmὁΝἴἷmΝVἷgἷttiΝὅituἳὄὠΝἳΝὃuἷὅtãὁ,Ν“ἳΝ

ἵὁὀfὁὄmiἶἳἶἷΝὡΝὀἳtuὄἷὐἳΝἳἵἳὄὄἷtἳΝumἳΝἳtituἶἷΝἵὄítiἵἳΝfἳἵἷΝἳὁΝἷxiὅtἷὀtἷ”71. Isso indica que, face 

à política existente, o filósofo teria uma alternativa capaz de sanar os problemas da cidade e, 

através do seu governo, fazer o bem comum. Mas para que todas estas virtudes possam se 

manter corretamente na cidade, é preciso que aqueles dotados da natureza filosófica sigam os 

mais altos estudos e possam alcançar o último conhecimento, pois existe algo superior à 

justiça e às outras virtudes enumeradas e esta é a ideia do bem72, pois, do contrário, 

 

α   αὶ α ὰ α πῃ π ὲ α  ,  π    
φ α α α   αυ  ὸ   α‧Ν α α  ὲ α α ὰ 
π  α  α . 

                                                 
68 Rep., 543a4-6. 
69 Rep., 587b et seq. 
70 Cf. 473b-c. 
71 VEGETTI, 2010, p. 253. 
72 Rep., 504d-505b. 
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não vale muito a pena ter um guardião que desconheça como as coisas justas e 
belas são boas. E profetizo que, antes disso, ninguém conhecerá suficientemente 
nenhum desses.73 

 

O conhecimento do Bem é necessário para toda a estrutura do governo, pois será 

através do Bem que o filósofo poderá dar aplicabilidade às virtudes na cidade através da arte 

do governo. Podemos verificar isso pela passagem 500d1-10, em que Sócrates fala do filósofo 

como um demiurgo que deve aplicar a justiça na cidade por ser aquele capaz de contemplar a 

forma da justiça. Desse modo, o valor da justiça, e das demais virtudes, só pode ser entendido 

a partir do conhecimento do que é o bem em si mesmo. Será nesses guardiões, dotados de 

uma natureza filosófica e de uma capacidade para saber como são as coisas que há, que 

veremos uma disposição e uma capacidade para governar adequadamente a cidade. 

A ideia ou forma do bem é o conhecimento último que o filósofo deve adquirir antes 

de ser capaz de retornar à cidade para governá-la. Sem este conhecimento, o filósofo não tem 

como se destacar dos demais governantes existentes nas cidades atuais e nem como governar 

de acordo com a justiça. Implementar o longo caminho para se tornar, de fato, um filósofo 

governante é o longo caminho que o homem com uma natureza adequada para filosofia deve 

percorrer. Mas a própria contemplação do Bem implica em anánke, ou seja, há uma força que 

compele o filósofo a contemplar o bem em si, conforme podemos observar pela passagem 

519c8-d2: 

 

Ἡ  ὴ ,  ’Ν ,     α  φ  α α  
φ α  π ὸ  ὸ α    π  φα  α  , ῖ   ὸ 
α ὸ  αὶ α α   ὴ  α , αὶ π ὰ  α  α  , 

ὴ π π  α ῖ    π π α . 
É nossa função, portanto, constranger os habitantes com as melhores naturezas a 
voltarem-se para o aprendizado que anteriormente dissemos ser o maior, a ver o 
Bem e a ascender naquela ascese e, uma vez que a tenham realizado e o 
contemplado suficientemente, não lhes autorizar o que agora é autorizado. 

 

É somente depois do conhecimento do Bem que o filósofo está apto ao governo, pois, 

como foi dito no início do Livro VI, ao guardião, além de conhecedor do ser de cada coisa, 

nada falta em conhecimento empírico [ π α]74. Portanto, se tornar um filósofo governante 

implica em saber antes como bem governar, e isso só é possível a partir de um saber outro que 

não seja o empírico, por isso, o conhecimento da ideia do bem é um diferencial do filósofo 

para o governo, pois será o Bem que dará a dimensão de valor para as outras ideias, 

principalmente, as quatro virtudes da cidade. Sabedor disso, o filósofo tem uma dimensão 

                                                 
73 Rep., 506a4-7. 
74 Rep., 484d5. 
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prática da aplicabilidade das ideias na cidade, sendo capaz de lidar com a sua própria 

mutabilidade. 

O problema da natureza do filósofo é um problema importante para entendermos em 

que consiste essa união do poder político e do poder filosófico. Primeiramente, atentemos à 

definição de sabedoria posta por Sócrates no Livro IV e como essa definição já demonstra 

que, desde a apresentação da existência de uma π  φυ α , já se tinha ali uma 

proposta basilar do que viria a ser o filósofo governante. O que aqui pretendemos defender, 

vai na contramão dos principais comentadores da passagem75, mas acreditamos que podemos 

justificar o governo do filósofo no fundamento natural do elemento racional existente nos 

governantes para governar toda a cidade. Isso pode se esclarecer se atentarmos para a 

passagem que define a sabedoria. 

 

  αΝ Ν αὶ Ν αυ Ν αὶ  Ν  π ῃ,Ν  π Ν
αὶ ,Ν Ν φὴ Ν Ν α ὰ φ Ν ῖ αΝ π ∙Ν αὶ ,Ν Ν ,Ν

φ Ν Ν α Ν ,Νᾧ π Ν α Ν Ν π Ν α α Ν Ν
Ν ῖ Ν Ν π Ν φ α Ν α ῖ α έ 

Por conseguinte, é graças à mais diminuta classe e setor, e à ciência que encerra, 
ao que ocupa a sua primazia e governo, que uma cidade fundada de acordo com a 
natureza pode ser toda ela sábia. E é, ao que parece, por natureza extremamente 
reduzida esta classe, a quem compete participar desta ciência, a única dentre todas 
as ciências que deve chamar-se sabedoria.76 

 

Uma cidade fundada de acordo com a natureza (katà phýsin) só é sábia se for 

governada pela menor classe dentro da cidade, aquela que detém a ciência que também é 

chamada de sabedoria. Como já vimos anteriormente, o filósofo é aquele que possui o desejo 

pelo saber, um conhecimento pelo todo geral. Portanto, cabe ao filósofo o governo legítimo da 

cidade, entendendo que essa legitimidade se dá pela própria fundação da cidade na ordem da 

phýsis. Segundo Vegetti, 

 

fundação segundo a natureza significa que a nova pólis é a única que traduz 
coerentemente, em uma escala genérica de poderes e funções, as diferentes dotações 
naturais dos homens.77 

 

Dessa forma, o que Platão pretende demonstrar é que a união do poder político e do 

poder filosófico em um só indivíduo não é uma união forjada, um reposicionamento do érgon 

                                                 
75 Cf. nota 27. 
76 Rep., 428e7-429a3. Grifos nossos. 
77 VEGETTI, M. Sophia/logistikon. In: VEGETTI, M. Platone. La Repubblica, v. III. Napoli: Bibliopolis, 1998, 
p. 181. 
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do filósofo e, muito menos, um desrespeito ao princípio da oikeiopragía78, pois o governo 

condiz com a própria natureza filosófica e, mais especificamente, seria da sua inteira 

competência. E mesmo que o filósofo não se dedique integralmente ao governo, isso não 

significa dizer que o governo não faz parte da sua função, sendo, de fato, a sua própria 

composição79. 

Dito isso, nos resta responder à hipótese pela qual o filósofo, da maneira como 

Sócrates o define, não pode escolher não governar e o porquê do governo lhe ser inescapável. 

Para desenvolvermos isso, faremos antes uma minuciosa análise da natureza filosófica para 

que possamos entender em que propriamente consiste o ser filósofo e em que implica essa 

natureza que o constrange a governar. 

 

4.3 A Natureza Filosófica 

Entendido o papel do filósofo para com o governo e sua importância para o 

desenvolvimento da cidade, cabe a Sócrates dizer qual é essa natureza que distingue o filósofo 

dos outros homens. Com isso, Sócrates visa justificar esses poucos homens aptos a governar a 

cidade inteira80. A apresentação do filósofo-rei na terceira onda como necessário para a 

possibilidade de realização da Kallípolis, mais do que resolver, exibe um verdadeiro problema 

existente entre teoria e prática81. Ou seja, para explicar como é possível a politeía construída 

no lógos, Sócrates acrescenta um elemento importante, i.e., o filósofo-rei, com o intuito de 

unir teoria e prática. No entanto, enquanto essas naturezas, apresentadas na terceira onda, 

encontrarem-se separadas nas cidades existentes, não será possível a realização da Kallípolis. 

Isso obrigará Sócrates a definir a figura do filósofo, como também descrever as características 

dessa natureza filosófica e suas implicações para a cidade. 

 

4.3.1 O éros filosófico 

A natureza filosófica consiste em uma série de características que alguém deve ter 

para ser considerado apto à filosofia. Essa aptidão à filosofia não é garantia que este homem 

se tornará um filósofo de fato, pois há também o fator educação como fundamental para o 

desenvolvimento do filósofo. Dessa forma, a natureza filosófica é necessária para que alguém 

venha a se tornar filósofo, mas não é condição suficiente para isso. Tais características 

                                                 
78 Cf. Rep., 434c8. 
79 Segundo δἡἠἕ,ΝχέΝἦhἷΝἢὁlitiἵἳlΝχὄtΝiὀΝἢlἳtὁ’ὅΝἤἷὂuἴliἵέΝIὀμΝώχἤἦἓ,ΝVένΝδχἠἓ,ΝεέΝ(ἷἶὅέ)έΝPoliteia in Greek 
and Roman PhilosophyέΝἑἳmἴὄiἶgἷμΝἑἳmἴὄiἶgἷΝἧὀivἷὄὅityΝ ἢὄἷὅὅ,Ν ἀί1ἁ,Ν ὂέΝ ἁ1νΝ “ἠἳΝ República,Ν Ἥ…]Ν ἳΝ ἳὄtἷΝ ἶἷΝ
governar a Kallípolis é dignificada com um novo nome – phylakiké – mἳὅΝὧ,ΝὀãὁΝὁἴὅtἳὀtἷ,ΝἳὀἷxἳΝὂἷlἳΝfilὁὅὁfiἳ”έ 
80 Cf. 485a. 
81 ROSEN, 2005, p. 228. 
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necessárias à filosofia seriam: memória, facilidade de aprender, grandeza de alma, amigo da 

verdade, da justiça, da coragem e da temperança82. Devemos atentar que todas essas aptidões 

que caracterizam a natureza filosófica são impulsionadas por um fator erótico83. No entanto, 

podemos verificar que essa aptidão erótica para a filosofia também é regida pela anánke, de 

modo que não há apenas uma aptidão erótica, mas é compulsório que assim seja para que se 

possa se ter um caráter filosófico. Conforme podemos ver pela seguinte passagem: 

 

  ,  φ , , ὰ αὶ π α  ὸ   υ φ  α 
π  ὸ υ   αὶ ῖ   πα  απ . 
Não somente é provável, amigo, mas também totalmente compulsório que aquele 
que tem naturalmente um caráter erótico se afeiçoe a tudo que é familiar e próprio 
aos amados.84 
 

 

Do mesmo modo que aqueles que possuem a natureza adequada para a filosofia têm 

certas aptidões eróticas, essas aptidões são compulsórias para se fazer filosofia. A compulsão 

erótica já havia sido aceita por Gláucon a qual, por oposição à compulsão gἷὁmὧtὄiἵἳ,Ν“ἵὁὄὄἷΝ

ὁΝὄiὅἵὁΝἶἷΝὅἷὄΝmuitὁΝmἳiὅΝfὁὄtἷΝἭέέέ]ΝὂἳὄἳΝὁΝἷfἷitὁΝἶἷΝὂἷὄὅuἳἶiὄΝἷΝἳὄὄἳὅtἳὄΝἳΝmἳiὁὄiἳΝἶἳὅΝὂἷὅὅὁἳὅ” 

[  αῖ  ,  ’Ν , ’Ν αῖ  α , α  υ υ   α  

α  π ὸ  ὸ π   αὶ  ὸ  π ὺ  ]85. Disso podemos perceber que há uma 

força interna que persuade os homens a agir. Éros seria capaz de relacionar coação [ α ] 

e persuasão [π ] e, portanto, teria uma facilidade maior para arrastar [ ] os homens 

do que a compulsão geométrica, que seria da ordem matemática. Ao voltarmos para o 

problema da phýsis, podemos perceber que a natureza filosófica é impulsionada por éros que 

irá conduzir os aspirantes ἳΝfilóὅὁfὁὅΝἳὁΝἵὁὀhἷἵimἷὀtὁΝὃuἷΝὂὁὅὅἳΝ“ὄἷvἷlἳὄ-lhes algo daquela 

ἷὅὅêὀἵiἳΝὃuἷΝἷxiὅtἷΝὅἷmὂὄἷ,ΝἷΝὃuἷΝὀãὁΝὅἷΝἶἷὅviὄtuἳΝὂὁὄΝἳὦãὁΝἶἳΝgἷὄἳὦãὁΝἷΝἶἳΝἵὁὄὄuὂὦãὁ”ΝἭ   

α ῖ  ῖ   α   ὶ  αὶ ὴ π α  πὸ  αὶ 

φ ]86. Será por essa aptidão erótica que os homens dotados de uma natureza filosófica 

poderão ser educados para a filosofia para se tornarem, de fato, filósofos. Retomaremos o 

assunto sobre a compulsão erótica na seção 4.5, quando estivermos falando da Caverna 

especificamente. 

O argumento katà phýsin de Sócrates visa a responder a construção da cidade por 

contrato de Gláucon, demonstrando que a cidade que estão a fundar tem uma ordem natural 

                                                 
82 Rep., 487a3-5. 
83 Rep., 485a10-b3. 
84 Rep., 485c6-8. Tradução nossa. 
85 Rep., 458d5-7. 
86 Rep., 485b1-3. 
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para existir e, portanto, é possível. Esse argumento pode ser visto, por exemplo, nas passagens 

453b-c e 456c, em que ele tenta justificar que tanto a natureza do homem e da mulher podem 

se adequar à arte do guardião, pois são conforme a natureza. O que demonstra que Sócrates 

continua no caminho da defesa da justiça e de como esta leva ao melhor tipo de vida87. Se 

olharmos atentamente para essa passagem, veremos que ao trazer a discussão para a ordem da 

phýsis, Sócrates não só justifica o porquê de existirem homens mais aptos à filosofia do que 

outros, como também mostra a importância dessa natureza filosófica para o desabrochar da 

justiça nessa ordem natural. Somente se provando a justiça katà phýsin, Sócrates poderá 

combater o parecer dos polloí de que a justiça não é um bem em si mesmo88, pois se a justiça 

se mantiver na ordem do contrato, ela se manterá somente pelo artifício, como algo penoso 

que se faz obrigado, mas não porque se deseja de fato. Desse modo, a justiça deve ser 

comprovada como devidamente inserida na ordem da phýsis, demonstrando uma outra 

configuração para a natureza humana que não será mais relacionada à pleonexía, como 

defendeu Gláucon, mas relacionada ao desenvolvimento da justiça. Somente assim Sócrates 

poderá responder definitivamente ao Desafio de Gláucon. 

 

4.3.2 A Nau do Estado 

Entretanto, Adimanto irá apresentar uma outra dificuldade para o argumento de 

Sócrates sobre a natureza filosófica. Segundo diz, a maioria julga que os filósofos são 

considerados inúteis para a cidade89. E, baseado nisso, irá pedir que Sócrates fundamente 

melhor o seu argumento com vista em justificar o que é dito na terceira onda. Para isso, 

ἥóἵὄἳtἷὅΝ ἶiὐΝ ὃuἷΝ iὄὠΝ ὅἷΝ utiliὐἳὄΝ ἶἷΝ umἳΝ imἳgἷmΝ Ἥ ]90, sendo esta imagem a de uma 

nau91. O intuito de Sócrates utilizar uma imagem é devido à dificuldade da inutilidade do 

filósofo imposta por Adimanto; Sócrates pretende fazer uma analogia entre nau e cidade. 

Diz a imagem que o dono da embarcação [ α ] excede em estatura e força 

todos os membros da tripulação, no entanto, ele é surdo e de fraca visão, conhecendo em 

matéria de navegação tão pouco quanto pode ver. Para Keyt, as características do dono do 

navio levariam a crer que ele se aproxima da descrição dos polloi, sendo que “ὁΝἳlvὁΝἶἷΝἢlἳtãὁΝ

na analogia da Nau do Estado é a democracia grega em geral e a democracia ateniense em 

                                                 
87 Cf. Rep., 484a-b. 
88 Cf. Rep., 358a4-6. 
89 Rep., 487b-d. 
90 Rep., 487e5. 
91 A analogia completa consiste na passagem 488a7-489a2. 
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ὂἳὄtiἵulἳὄ”92. No entanto, Reeve considera que o dono do navio não representa somente o 

dêmos,ΝmἳὅΝὂὁἶἷΝὅἷὄΝ“ὃuἳlὃuἷὄΝgὁvἷὄὀἳὀtἷΝὁuΝgὄuὂὁΝἶἷΝgὁvἷὄὀἳὀtἷὅ em qualquer cidade ou 

ἵὁὀὅtituiὦãὁ”93. Segundo Reeve o dono do navio simboliza a figura do jovem com natureza 

filosófica, sendo a surdez, a pouca visão e a ignorância para navegar do dono do navio 

análogas à falta de uma educação filosófica adequada para esse jovem94. De fato, Sócrates 

utiliza a imagem da nau para falar do motivo pelo qual os verdadeiros filósofos não são 

chamados a assumir o governo. Mas caso o dono do navio seja interpretado como o jovem 

com natureza filosófica, a interpretação ficaria deslocada, pois retiraria um lugar para os 

polloí na analogia. Segundo entendemos, seria mais coerente com o texto da República a 

interpretação que coloca o dono do navio como sendo a representação do dêmos. 

Os marinheiros disputariam entre eles o timão, tentando dominar a nau, mesmo sem 

possuir nenhum tipo de conhecimento sobre navegação. Esses que disputam o poder são as 

imagens dos políticos demagogos que tentam a todo custo governar a cidade. Acabam por 

tomar o navio, adormecendo o dono do navio com mandrágora, uma potente droga narcótica. 

Os marinheiros não creem que para se pilotar o navio é preciso conhecimento de uma arte e 

acabam por louvar como excelente piloto a quem saiba ajudá-los a tomar o comando, usando 

de persuasão ou de violência. Por fim, falando mais especificamente do piloto que representa 

na imagem da nau o que o filósofo é para a cidade, Sócrates irá concluir: 

 

Ἥέέέ]Ν ὸ Ν ὲ ὴ Ν α Ν Ν ,Ν  ὲ  υ υΝπ Ν
’Ν παΐ ,Ν Ν  α  ὴ Ν π α Νπ ῖ α Ν αυ  αὶ Ν αὶ 
α  αὶ Ν αὶ π υ Ν αὶ π Ν Ν  ῃ π ,Ν  

Ν  Ν ὼ Ν ὸ Ν α ,Ν π Ν ὲ υ Ν Ν ὲ Ν α Ν
Ν ,Ν Ν Ν υΝ Ν Ν Ν υ α ὸ Ν α Ν α ῖ Ν αΝ αὶ 

ὴ Ν υ έΝ Ν ὴ π ὶ ὰ Ν α Ν Ν ὸ Ν Ν Ν
υ ὸ Ν Ν  Ν  Ν π Ν Ν αὶ Ν αὶ Ν
φ Ν α ῖ α Ν πὸ Ν Ν αῖ Ν Ν α υα α Ν αυ ὶ π ν 

[...] a quem assim não o fizer [ajudá-los a obter o comando], apodam-no de inútil, e 
nem sequer percebem que ao verdadeiro piloto é compulsório se preocupar com o 
ano, as estações, o céu, os astros, os ventos e tudo o que diz respeito à sua arte, se 
quer de fato ser comandante do navio, a fim de o governar, quer alguns o queiram 
quer não – pois julgam que não é possível aprender essa arte e estudo, e ao mesmo 
tempo a de comandar a nau. Quando se originam tais acontecimentos nos navios, 
não te parece que o verdadeiro piloto será realmente apodado de nefelibata, 
palrador, inútil, pelos navegantes de embarcações assim aparelhadas?95 

 

                                                 
92 KEYT, D. Plato and the Ship of the State. In: SANTAS, G. (Ed.). The Blackwell Guide to Plato’s Republic. 
εἳlἶἷὀμΝἐlἳἵkwἷllΝἢuἴliὅhiὀgΝδtἶ,Νἀίίἄ,ΝὂέΝ1λἂέΝVἷὄΝtἳmἴὧmΝχἒχε,Νἀίίλ,ΝvέΝἀ,ΝὂέΝλνΝ“ἦhἷΝ α  is the 
ἒἷmὁὅ”έ 
93 REEVE, 2006, p. 187. 
94 Ibid., p. 188. 
95 Rep., 488d3-489a2. 
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A passagem indica exatamente o modo como os filósofos são vistos na cidade atual: 

como inúteis e perversos. Isso não acontece pela sua incapacidade nos assuntos da cidade, 

mas porque a sua arte não é considerada legítima dentro da cidade. Os homens que disputam o 

poder dentro da cidade ignoram o fato de que ao verdadeiro governante é compulsório 

[ ]96 se preocupar com tudo aquilo que diz respeito a sua arte, i. e., a arte do governo. A 

anánke, dessa maneira, irá apresentar as condições a serem cumpridas para um bom governo. 

Na analogia, é dito que ao verdadeiro piloto é compulsório [ ]ΝὅἷΝὂὄἷὁἵuὂἳὄΝἵὁmΝὁΝἵὧuΝἷΝ

ἷtἵέΝὂἳὄἳΝὃuἷΝὅἷjἳ,ΝἶἷΝfἳtὁ,ΝἵὁmἳὀἶἳὀtἷΝἶὁΝὀἳviὁΝἭ  Ν ὼ Ν ὸ ]έ Podemos supor que 

assim como o piloto se guia pelo céu e pelos objetos celestes para bem conduzir o navio, o 

filósofo se guia pelas formas para bem administrar a pólis97. Isso significa dizer que há uma 

correspondência entre o inteligível e o sensível, sendo o filósofo o único capaz de realizar 

esse empreendimento. Se a administração de uma cidade é feita sem a devida arte do governo, 

as consequências são uma cidade perdida como um navio à deriva no mar sem piloto ou, pior 

ainda, com um falso piloto, o que é extremamente nocivo para os cidadãos em geral98. Isso 

leva a disputa incessante pelo poder, de modo a acarretar as mais variadas disputas políticas. 

Como bem ressalta Gastaldi, 

 

A condição para obter o completo controle é a eliminação de todos os antagonistas. 
Não por acaso Sócrates alude à stásis que coloca um contra o outro, sem a exclusão 
de golpes, os homens políticos: na cidade é em ato uma perene competição pelo 
poder. Que chega a monopolizar o favor popular não pondo limites ao seu 
domínio.99 

 

Pela imagem da nau, podemos ver a dinâmica que se apresenta em uma cidade 

democrática e como esta exclui o filósofo do governo. ἢἳὄἳΝ Kἷyt,Ν “ἳΝ ἳutὁὄiἶἳἶἷ dos 

governantes da Kallípolis deriva do seu conhecimento mais do que do seu governo [...]; mas o 

símile [da nau] implica o reverso, que a sua autoridade pode derivar do dêmos”100. Isso leva 

ao desenvolvimento do problema de como legitimar o poder do filósofo sobre o dêmos, 

fazendo com que o dêmos opte pelo governo do filósofo e obedeça às suas recomendações101. 

Para responder ao problema, precisamos retomar a analogia tendo a anánke como o recorte 

                                                 
96 Comparar mais especificamente com a passagem 488d5-8. 
97 Cf. SEDLEY, 2007, p. 261. 
98 Cf. Rep., 529d; lembremos que uma das ciências necessárias à educação do filósofo é a astronomia, utilizando 
os ornamentos do céu como modelos [πα α α ] nos estudos das coisas invisíveis, i. e., as formas. Se, na 
analogia, o filósofo é como um piloto, então, contemplar o céu para pilotar é análogo a contemplar as formas 
para governar. 
99 ἕχἥἦχδἒI,Ν ἥέΝ δ’ἳllἷgὁὄiἳΝ ἶἷllἳΝ ὀἳvἷέΝ In: VEGETTI, M. (ed.). Platone. La Repubblica, v. I. Napoli: 
Bibliopolis, 2003, p. 198-199. 
100 KEYT, op. cit., p. 207. 
101 Cf. Rep., 489b-c. 
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principal, coisa que comumente fica de fora das interpretações padrões. A anánke é o que 

distingue o verdadeiro governante daquele que não é, mas isso não garante ainda o seu 

governo, pois é preciso que o povo opte pelo seu governo sem que o filósofo clame por isso. 

Dessa forma, anánke aponta a um requisito para a epistéme, como condições a serem 

cumpridas, porém a própria epistéme não é garantia para o governo do filósofo. Caso o 

filósofo desejasse o governo, ele seria tomado como os marinheiros na disputa pelo poder. 

Entretanto, o fato, do filósofo recusar o governo e, mesmo assim, ser obrigado por anánke a 

governar, é peça fundamental para o bom governo do filósofo, sem o qual ele não poderia ser 

o verdadeiro governante. 

 

4.3.3 A corrupção da filosofia 

Apresentado o problema da inutilidade da filosofia e o motivo pelo qual o verdadeiro 

filósofo não governa, Sócrates irá verificar de que maneira essas naturezas filosóficas são 

ἵὁὄὄὁmὂiἶἳὅΝ ὂὁὄΝ umἳΝ mὠΝ ἷἶuἵἳὦãὁΝ Ἥ α  πα α α ]102. Ele mostra como a natureza 

filosófica, por causa de suas aptidões, se mal educada, forma os piores indivíduos, mostrando 

que grandes males vêm de grandes aptidões, não de aptidões medíocres. Criados em um 

terreno inadequado, estas naturezas são submetidas aos ensinamentos dos sofistas dentro da 

cidade e acabam por ter a sua formação corrompida. Entretanto, o que fica claro pela analogia 

é que os jovens que são corrompidos acabam por deixar de lado a compulsão que o faz 

exercer corretamente a sua arte103. Ou seja, aqueles que possuem uma natureza filosófica, mas 

recebem uma má educação, acabam por não exercerem a sua arte. A anánke é peça chave na 

analogia para que possamos determinar o verdadeiro governante. Isso implica em dizer que o 

cuidado com a educação daqueles destinados à filosofia é essencial para o bom 

desenvolvimento do filósofo e Sócrates não deixa de demonstrar o quanto o âmbito 

democrático é nocivo para que se tenha uma educação adequada, pois estes homens, entregues 

à política local, acabam obrigados às decisões dos polloí, como uma compulsão diomediana 

[ α ... ]104. 

Segundo Hesíquio,Ν ἳΝ ἷxὂὄἷὅὅãὁΝ ‘  ’Ν ὧΝ ὂὄὁvἷὄἴiἳlΝ ἷΝ tἷὄiἳΝ ἶὁiὅΝ

sentidos105. O primeiro sentido teria como referência o Diomedes trácio que obrigava os 

estrangeiros que o visitava a terem relações sexuais com suas filhas para depois matá-los. O 

                                                 
102 Rep., 491e1. 
103 Cf. 488d5-8. 
104 Rep.,ΝἂλἁἶέΝχΝἷxὂὄἷὅὅãὁΝ‘  ’ΝtἳmἴὧmΝὂὁἶἷΝὅἷὄΝἷὀἵὁὀtὄἳἶἳΝὀὁΝvἷὄὅὁΝ1ίἀλΝἶἳΝAssembleia de 
Mulheres de Aristófanes. 
105 HESYCHII ALEXANDRINI. Lexicon. Editionem Minorem curavit Mauricius Schmidt. Ienae: Sumptibus 
Hermanni Dufftii (Libraria Maukiana), 1867, p. 424. 
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segundo sentido se refere ao Ciclo Épico. Depois de roubarem o Palladium, Odisseu tentou 

matar Diomedes, mas não o conseguiu; em retaliação, Diomedes amarrou-lhe as mãos e 

obrigou-o a caminhar, batendo-lhe com a lâmina da espada. Provavelmente Platão está se 

referindo ao segundo sentido, demonstrando o aprisionamento de Odisseu fadado a fazer o 

que Diomedes o obrigar. Segundo Gastaldi, 

 

Odisseu aprisionado é, pois, submetido à mesma anánke de todos aqueles que agem 
no interior da cidade. É uma escravidão que comporta para o citadino a total 
aprovação aos desejos e expectativas da multidão, tributando-lhe uma forma de 
constante aprovação, de épainos. Então há uma correspondência bidirecional entre o 
singular e o grupo: o plêthos domina e o indivíduo aceita inserir-se plenamente na 
coletividade, bem consciente de tirar vantagem, e ao mesmo tempo temeroso de 
sofrer marginalização.106 

 

Isso implica em dizer que a anánke exerce de alguma maneira o seu poder sobre 

aquele que detém a natureza filosófica. Mas, devido a dificuldade de realizar a Kallípolis, 

Platão não exclui a fortuita compulsão [    ]107, fazendo com que por alguma 

sorte os filósofos sejam coagidos a governar, ou ainda uma sorte divina Ἥ α ... ]108. Há, 

ao que parece, um elemento fortuito, fruto do acaso, mas com uma força capaz de levar o 

filósofo ao governo. Esse é, entretanto, um elemento externo e novo a ser acrescentado à 

discussão: uma anánke construída pela týkhe, que funcionaria como uma condição suficiente 

para a existência do governo filosófico. Pensando sobre o conceito de týkhe, Godoy irá dizer 

que 

 

acompanhada das potências referidas, týkhe não pode ser traduzida como mero 
acaso. Ela é aquela que, nutrida na divindade de sua gênese, potencializada no lógos 
humano para pontuá-lo em sua fragilidade e falibilidade, relembra os homens de sua 
condição mortal e dos limites desta humanidade. Ao sábio, torna-o justo, digno da 
memória dos seus pares. Ao soberbo, leva aos atos ímpios, à falha e ao ocaso 
inglório, seja este individual ou coletivo.109 

 

O que Sócrates parece indicar aqui com fortuita compulsão [ Ν Ν Ν ] é o 

limite da capacidade humana e que, em um determinado momento, há de precisar de uma 

intervenção divina para modificar aquilo que antes parecia impossível ou, pelo menos, 

improvável. Dessa forma, ele também falará em divina inspiração [   α  π π α ]Ν

como uma maneira de levar os filhos dos soberanos e dos reis a possuírem um verdadeiro 

                                                 
106 GASTALDI, op. cit., p. 215. 
107 Rep., 499b5-6. 
108 Rep., 592a8. 
109 GODOY, M. E. B. A Fortuna de Pilos: Peripécia Ateniense na Narrativa Tucidideana? Considerações 
acerca da leitura Mithistórica de F. M. Cornford. São Paulo: USP, 2014, p. 117. 
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amor pela filosofia110. Somente assim seria possível ver o florescimento do poder político e 

do poder filosófico, que se encontram atualmente separados nas cidades, reunidos em um 

único indívido111. 

 

4.3.4 A divisão da anánke 

Até aqui, pudemos verificar que a anánke aparece de diferentes maneiras relacionada 

ao problema do governo. Visto isso, poderíamos dividir a anánke em três tipos fornecidos 

pelo texto: 

(i) a anánke dos polloí, que altera o objeto do éros da natureza filosófica e que, depois, 

passa a desejar o governo. Tal governo fica obrigado às decisões dos polloí. (compulsão 

diomediana) 

(ii) a anánke do filósofo, que leva o filósofo a governar de acordo com a téchne 

própria do governo. (compulsão erótica) 

(iii) a anánke divina, que possibilita a realização da Kallípolis. (fortuita compulsão) 

Em (i) temos uma anánke de origem externa, pois são os polloí que obrigam. Essa 

anánke constitui um problema para a execução da politeía descrita no discurso, pois não leva 

em consideração a importância da arte do governo para a boa administração da cidade. Em (ii) 

temos uma anánke de origem interna, já que é o éros filosófico que conduz as naturezas 

apropriadas, e educadas corretamente, ao governo. Essa obrigação interna que faz com que o 

filósofo governe está relacionada com a justiça psíquica presente na alma do filósofo, 

conforme poderemos ver adiante em nossa argumentação. Essa anánke é condição necessária 

para o governo filosófico. Em (iii) temos o motor pelo qual a Kallípolis pode ser realizada. É 

uma força fortuita ou divina, capaz de executar aquilo que ainda falta às cidades existentes 

para que a Kallípolis possa ser realizada. Essa anánke é condição suficiente para a realização 

do governo filosófico. 

Sócrates procura deixar claro que não são as naturezas medíocres que devem causar 

preocupação, pois estas não podem causar grandes males, mas as naturezas filosóficas 

corrompidas, já que estas podem vir a se tornar extremamente perversas112. Essa pode ser uma 

possível alusão ao tirano, que de demagogo criado na educação democrática acaba por se 

tornar o senhor completo da cidade113, conforme alude Sócrates ao tratar da corrupção da 

constituição no Livro VIII. Esse é um problema claro da compulsão diomediana, que deve ser 

                                                 
110 Rep., 499b-c. 
111 Cf. Rep., 503b. 
112 Rep., 491e. 
113 Rep., 565e-566a. 



113 
 

resolvido para que se possa ter uma natureza filosófica adequadamente educada e firmar a 

possibilidade de um governo filosófico, pois não há constituição que convenha à índole 

filosófica nos governos existentes114. No entanto, há um fator que chama atenção na cidade 

democrática pela sua total desobrigação pelo governo, conforme podemos ver na passagem a 

seguir: 

 

ὸ ὲ α  , π , α    α ῃ  π , ’Ν   α ὸ  
, ὲ α  α , ὰ  ὴ ῃ, ὲ π ῖ  π , ὲ 

    , ὰ  ὴ π υ  , ὲ α ,    
  α ῃ  ,   αὶ ῃ  αὶ ῃ , ὰ  α   

π ῃ, ’Ν  π α αὶ ῖα  α  α    πα αυ α; 
Mas o fato de não haver coerção alguma para governar nesta cidade, ainda que 
seja capaz de o fazer, nem de ser governado, se não quiser, nem de combater, 
quando os outros combatem, nem de estar em paz, quando os outros estão, se não se 
desejar a paz; nem, além disso, ainda que alguma lei impeça que se seja governante 
ou juiz, se deixe de governar e de julgar, se tal aprouver – acaso tal situação não é, 
para já, divina e deliciosa?115 

 

A democracia se opõe aos preceitos de governo defendidos na cidade fundada por 

Sócrates, tais como o princípio da oikeiopragía, a educação adequada e o governo pela arte. 

Não há compulsão, coação ou qualquer tipo de obrigação com o governo. A cidade 

democrática não respeita as máximas defendidas na Kallípolis e não educa os homens 

corretamente para o governo, homens esses que seriam coagidos na Kallípolis a governar 

porque são os melhores para isso e dispostos a fazer ἳΝfἷliἵiἶἳἶἷΝἶἷΝtὁἶἳΝἳΝἵiἶἳἶἷ,ΝὂὁiὅΝ“ἳΝὀãὁΝ

ser que se tivesse uma natureza extraordinária [ π  φ ], nunca uma pessoa 

poderia se tornar um homem bom [ ὴ  α ], se logo, desde a infância, não brincasse no 

mἷiὁΝἶἳὅΝἵὁiὅἳὅΝἴἷlἳὅΝἷΝὀãὁΝὅἷΝἶἷἶiἵἳὅὅἷΝἳΝtὁἶἳὅΝἳὅΝἳtiviἶἳἶἷὅΝἶἷὅὅἳΝὃuἳliἶἳἶἷ”116. São esses 

homens que não são criados por uma educação democrática, mas que são feitos de outra 

moral por possuírem uma natureza excepcional, que podem ser educados para a filosofia. São 

esses homens que escolhem não participar do governo democrático. 

Dessa forma, a natureza que compõe poder político e poder filosófico deve ser 

educada, de modo que os melhores guardiões da cidade devam ser filósofos [  ὺ  

υ  φ α α  φ φ υ  ῖ α α ]117. Isso pode ser comparado ao que é 

dito por Sócrates no Livro I sobre a cidade formada só por homens bons [π Ν Ν

α Ν  ] em que estes seriam constrangidos a governar, já que o verdadeiro 

governante não é por natureza levado a buscar a sua própria conveniência, mas a dos 

                                                 
114 Cf. Rep., 497b-d. 
115 Rep., 557e1-558a2. 
116 Rep., 558b. 
117 Rep., 503b3-4. 
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governados [    ὸ    π φυ  ὸ α  υ φ  π ῖ α  α ὰ ὸ 

 ]118. De modo que o verdadeiro governante não é aquele que governa por 

vontade [ ]119, mas devido a uma coação para o governo120. Tal coação que leva ao 

governo, tem a ver com próprio plano de desenvolvimento da Kallípolis. E será justamente 

por isso que o filósofo será obrigado a descer para a Caverna e governar a cidade, conforme 

iremos ver na próxima seção. 

 

4.4 Retorno à Caverna: o filósofo governante 

No início do Livro VII, Sócrates narrará a, já tão comentada na história da filosofia, 

imagem da Caverna121. O intuito de Sócrates é, através de uma alegoria, explicar como se dá o 

processo de educação do filósofo. A imagem conta que em uma caverna haveriam alguns 

prisioneiros acorrentados ao fundo e que só conseguiriam ver as sombras projetadas de 

objetos que seriam expostos por alguns homens através da luz de um fogo colocado atrás dos 

prisioneiros. Feita essa primeira imagem, Sócrates irá propor um longo caminho pelo qual um 

dos prisioneiros será liberto e forçado a subir. Essa subida será marcada pela anánke em todo 

o seu processo, podendo ser observado nas passagens 515c6 ( α ), quando o 

prisioneiro é libertado e compelido a ver os objetos postos sobre a luz do fogo; 515d5 

( α ) quando o liberto é compelido a dizer o que são os objetos observados; 515d9 

( α ) quando é compelido a olhar a própria luz do fogo. Curiosamente, além da 

anánke, veremos o uso da violência [ α]122 para conduzir o prisioneiro através de uma subida 

para fora da Caverna. Dessa maneira, a violência se une à coação123 para retirar o liberto da 

Caverna, sem a qual, possivelmente, ele não seria capaz de sair. O que nos cabe analisar é 

qual seria a ordem dessa coação da subida e se ela é da mesma ordem que a coação da descida 

do filósofo para o governo. 

O processo de educação do filósofo é composto de compulsão, esforço, violência e 

adaptação aos objetos que lhe são apresentados na subida até a contemplação dos objetos 

celestes, representando as formas, e o próprio sol como fonte de tudo que há, representando o 

                                                 
118 Rep., 347d. 
119 Cf. Rep., 347c1. 
120 Rep., 347c1 e 347c3 – ; 347d1 – α αῖ . 
121 Rep., 514a et seq. 
122 Rep., 515e5. 
123 Segundo BARNEY, R. Eros and Necessity in the Ascent from the Cave. Ancient Philosophy, v. 28, 2008, p. 
5; a diferença entre anánke e bía ὧΝ iὄὄἷlἷvἳὀtἷΝ ὂἳὄἳΝ ὁὅΝ ὂὄὁὂóὅitὁὅΝ ἶἷΝ ἢlἳtãὁ,Ν ὅἷὀἶὁΝ ὃuἷΝ “ἳΝ liὀguἳgἷmΝ ἶἳΝ
compulsão parece ser a maneira de Platão se referir, e não a motivação dos guardiões, mas justamente ao fato 
que eles serão solicitados a buscar os estudos em questão na ordem para se tornarem guardiões – ao tipo de 
ὀἷἵἷὅὅiἶἳἶἷΝhiὂὁtὧtiἵἳ,Ν ἵὁmὁΝχὄiὅtótἷlἷὅΝ ἵhἳmἳΝ iὅὅὁ”έΝἒiὅἵὁὄἶἳmὁὅΝἶἷὅὅἷΝὂὁὀtὁέΝχΝἵὁmὂulὅãὁΝὀὁὅΝὂἳὄἷἵἷΝ ὅἷὄΝ
algo importante para o argumento, à qual os filósofos são submetidos de fato. 
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Bem. O Bem é o estado máximo da contemplação e representa o último estágio para que o 

filósofo possa se tornar um bom governante, pois, vai dizer Sócrates, 

 

ὰ ’Ν  ὶ φα α  φα α ,    υ α α   α  α 
αὶ  α , φ ῖ α ὲ υ α α   α π  π  α   
 αὶ α  α α,   α  φ  αὶ ὸ  υ  α,    

α ὴ υ α α  αὶ  πα α , αὶ  ῖ α  ῖ  ὸ  α 
φ  π   ᾳ  ᾳ. 

de todos os fenômenos, eis como eles me parecem, no limite do cognoscível é que se 
contempla, a custo, a ideia de bem; e, uma vez avistada, deduz-se que ela é para 
todos a causa de quanto há de correto e belo; que, no visível, foi ela que criou a luz, 
da qual é senhora; e que, no inteligível, é ela a senhora da verdade e da 
inteligência, e que é preciso vê-la para se agir com sabedoria na vida particular e 
pública.124 

 

A ideia de bem é causa de tudo o que há de correto e belo, dando aos seres existentes a 

própria verdade. Sem o conhecimento do Bem, o filósofo seria incapaz de fazer o que é 

correto na cidade, já que é este conhecimento que permite a ele agir com sabedoria 

[ φ  π ] e isso é condição necessária para que se possa haver bom governo. Nessa 

passagem, podemos ver novamente o papel da phrónesis para o desenvolvimento do 

governante e a sua boa administração da cidade. Sendo, portanto, o único apto a conhecer o 

bem em si, o filósofo acaba por ser o único capaz de realizar a cidade justa, i. e., a Kallípolis. 

Queremos ressaltar um importante fenômeno que distingue de maneira significativa a subida e 

a descida do filósofo. Apesar de ambas serem caracterizadas pela anánke, somente a subida é 

composta de bía, um elemento a mais para forçar a saída do liberto da Caverna. Isso parece 

mostrar um modo diferente para lidarmos com a descida, já que ela não implica em uso de 

força externa e nem violenta, ou seja, a ordem que obriga o filósofo a descer parece ser de 

outro tipo. Ou, pelo menos a coação do filósofo para governar a cidade não é uma violência 

que se faz contra ele, mas antes algo que não pode ser recusado, como um tipo de obrigação 

não violenta. No entanto, Barney irá argumentar, convincentemente a nosso ver, que éros 

seria uma espécie de anánke125 e, no caso específico da Caverna, a anánke seria do tipo 

erótica. 

Para entendermos isso, devemos analisar os termos utilizados na passagem da Caverna 

junto aos termos que tratam da compulsão erótica. De acordo com a passagem 458d5-7, já 

citada em nosso trabalho, Éros seria capaz de relacionar coação [ α ] e persuasão 

[π ] e, portanto, teria uma facilidade maior para arrastar [ ] os homens. 

                                                 
124 Rep., 517b7-c4. 
125 BARNEY, 2008, p. 12-15. 
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Comparemos essa passagem com o que diz Sócrates quando explica a maneira pela qual o 

prisioneiro é retirado da Caverna: 

 

 ,  ’Ν ,    α ὸ  ᾳ ὰ α α   α  αὶ 
υ , αὶ ὴ  π ὶ    ὸ  υ φ , α ὶ υ α  

  αὶ α α ῖ  , αὶ π ὴ π ὸ  ὸ φ  , α   α ὰ 
α α ὰ  ’Ν   α α     ; 

E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não 
o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele 
se doesse e agastasse, por ser assim arrastado, e, depois de chegar à luz, com os 
olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos 
serem os verdadeiros objetos?126 

 

Pela passagem percebemos que o termo  aparece três vezes na passagem: (i) o 

prisioneiro é arrancado à força [   α ὸ  ᾳ], (ii)  quando o prisioneiro é 

arrastado até a luz do sol e (iii)  quando é novamente arrastado. Por três vezes 

durante a subida para fora da Caverna, o prisioneiro é arrastado. A compulsão erótica tem o 

mesmo poder de arrastar [ ] os homens. Isso significa dizer que éros, sendo uma força 

que concilia coação e persuasão, tem a capacidade para arrastar os homens, conduzindo-os 

aonde o desejo o encaminha. Isto quer dizer que o processo de educação do filósofo é 

conduzido por éros. 

Outros comentadores da Caverna entenderam que existe uma força interna que move o 

prisioneiro a sair. Andrew irá se colocar contra a interpretação de Strauss127, sobre os limites 

da política na República, e irá defender que o retorno para a Caverna poderia ser interpretado 

como uma necessidade interna da filosofia em vez de uma compulsão externa. Desse modo, 

“ἳΝ ἵὁmὂulὅãὁΝ ὂἳὄἳΝ ἶἷὅἵἷὄ,Ν ἳὅὅimΝ ἵὁmὁΝ ὂἳὄἳΝ ὅuἴiὄ,Ν ὧΝ umἳΝ expressão do éros filὁὅófiἵὁ”128. 

Para Taft, a compulsão também é uma importante e necessária parte da educação do filósofo, 

entretanto, a ascensão é apenas da alma e o filósofo deve retornar para a Caverna, pois seu 

corpo ainda é prisioneiro dela129. A interpretação de Taft, apesar de ser diferente das respostas 

anteriormente dadas, foge ao texto ao supor uma separação corpo e alma não existente até o 

δivὄὁΝXέΝἐὄὁwὀ,ΝἳὂἷὅἳὄΝἶἷΝὀãὁΝὄἷlἳἵiὁὀἳὄΝἷἶuἵἳὦãὁΝἷΝἵὁmὂulὅãὁ,ΝὂἳὄἷἵἷΝἷὀtἷὀἶἷὄΝὃuἷΝ“ἳΝἴὁἳΝ

                                                 
126 Rep., 515e5-516a3. 
127 ἥἦἤχἧἥἥ,Ν1λἄἂ,ΝὂέΝ1ἀἂΝἷΝ1ἀἃνΝ“χΝἵiἶἳἶἷΝjuὅtἳΝὀãὁΝὧΝὂὁὅὅívἷlΝὂὁὄΝἵἳuὅἳΝἶἳΝfἳltἳΝἶἷΝvὁὀtἳἶἷΝἶὁὅΝfilóὅὁfὁὅΝἶἷΝ
gὁvἷὄὀἳὄἷm”,Ν ὅἷὀἶὁΝ ἳὅὅim,Ν “ὅὁmἷὀtἷΝ ἳΝ ἵὁmὂulὅãὁΝὂὁἶἷὄiἳΝ iὀἶuὐi-los a tomar parte na vida pública da cidade 
juὅtἳ”έ 
128 ANDREW, E. Descent to the Cave. The Review of Politics, v. 45, n. 4, 1983, p. 513. Ao contrário de Andrew, 
NICHOLS, M. P. The Republic's Two Alternatives: Philosopher-Kings and Socrates. Political Theory, v. 12, n. 
2, 1984, p. 262; não vê nenhum sentido erótico na subida do prisioneiro da Caverna. 
129 ἦχἔἦ,ΝἤέΝἦhἷΝἤὁlἷΝὁfΝἑὁmὂulὅiὁὀΝiὀΝthἷΝἓἶuἵἳtiὁὀΝὁfΝἢlἳtὁ’ὅΝἢhilὁὅὁὂhἷὄ-King. Auslegung, v. 9, n. 3, 1982, 
p. 323 et seq. 
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educação é suficientἷΝὂἳὄἳΝἳΝmὁtivἳὦãὁΝἶἷΝἳjuἶἳὄΝὁὅΝὁutὄὁὅ”130 e, especificamente no caso dos 

filóὅὁfὁὅ,Ν“ὁὅΝfilóὅὁfὁὅΝtêmΝἳΝmὁtivἳὦãὁΝἵὁὄὄἷtἳΝὂὁὄὃuἷΝὅἳἴἷmΝὁΝὃuἷΝὧΝὁΝἴἷm”131. 

Quanto à descida, lembremos que, para o filósofo criado na Kallípolis, é impossível 

[ α ] tomar outro caminho que não seja o governo, pois se trata de imposições justas 

que se faz a homens justos [ α α ὰ  ὴ α ] e têm como finalidade beneficiar o todo 

da cidade, o que vai de encontro às demais cidades que possuem governantes inapropriados132. 

A presença de uma compulsão erótica para a descida do filósofo ao governo significa dizer 

que ele é tomado por um impulso interno que o obriga a governar. O que pretendemos 

defender é que essa compulsão erótica que move o filósofo para o governo não é um amor 

pelo governo, mas uma relação erótica com a justiça que o compele a governar pelo e para o 

Bem. Ou seja, a força que o obriga a governar é uma força interna, uma força que tem sua 

origem na própria justiça psíquica que o compele a executar a justiça política. Desse modo, o 

retorno do filósofo à Caverna é uma questão de justiça ao mesmo tempo em seu sentido 

psíquico, como harmonia funcional das partes da alma, e em seu sentido político, como 

harmonia funcional entre os cidadãos. Será isso que pretendemos concluir em nossa última 

seção. 

 

4.5 Felicidade do filósofo 

Depois de exposta a imagem da Caverna e a necessidade do retorno do filósofo para 

governar, devemos verificar de que maneira a coação do filósofo para o governo conseguiria 

responder o Desafio de Gláucon. Para isso, três serão os pontos a serem analisados: 

(i) a relação entre justiça e felicidade proposta no desafio, de modo que a justiça seja 

sempre superior a injustiça em qualquer situação contrafactual. 

(ii) a justiça deve ser defendida como natural por oposição ao artifício do contrato. 

(iii) nenhuma dóxa ou misthós devem ser atribuídos à justiça como o único benefício a 

ser pago por ações justas. 

Em resumo, a justiça que compele o filósofo a governar não deve ser entendida como 

um bem de terceiro tipo, aquele que é penoso, apesar dos seus misthoí agradáveis, mas como 

um bem de segundo tipo, aquele que é bom por si mesmo e por suas consequências. Isto é, 

que a justiça que compele o filósofo a governa é um bem de segundo tipo, assim como, a 

justiça que compele o filósofo a governar seja a justiça psíquica. 

                                                 
130 BROWN, 2004, p. 288. Cf. Rep., 500d. 
131 Ibid., p. 286. 
132 Rep., 520d7-e3. 
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Para respondermos a esses pontos capitais do desafio, teremos que verificar que 

Gláucon quer ver demonstrada qual a dýnamis da justiça na alma, isto é, qual os efeitos que a 

justiça provoca na alma do homem justo. Sendo o filósofo educado na Kallípolis um homem 

justo, cabe analisar qual seria o efeito de se agir com justiça ao se descer para governar a 

cidade. Para isso, devemos relembrar que a justiça na alma, chamada de justiça psíquica, seria 

quando a parte racional domina as demais partes da alma.  

 

O problema para os regressos é que seu débito para com a cidade é tal que continuar 
em absorta contemplação das formas é temporariamente inconsistente com preservar 
sua harmonia psíquica. Mas quando – como seria antes deles terem que retornar, e 
depois deles terem feito seu dever com a cidade133 – a vida contemplativa é 
compatível com sua harmonia psíquica, eles sempre irão preferir esta do que uma 
vida de engajamento político134. 

 

Segundo Smith, não governar no devido tempo, quando lhe é solicitado, traz 

consequências injustas para a cidade e isso se reflete na alma do filósofo, pois, apesar dele 

preferir ficar absorto na contemplação das formas, isso seria inconsistente com a preservação 

da harmonia psíquica135. A decisão de não governar permitiria que outros, que não têm o 

elemento racional no comando da alma, assumam o poder da cidade, impossibilitando a 

manutenção da Kallípolis e permitindo o processo de degeneração da politeía descrito no 

Livro VIII. Se entendermos isso, podemos perceber que não governar seria algo ruim não só 

para a cidade como também para a alma. Na cidade, porque se impediria que a justiça se 

desenvolvesse, pois teríamos um outro tipo de governante inapto para desempenhar 

adequadamente a arte do governo e, além disso, voltaria a haver disputas pelo governo, 

gerando a stásis na cidade, o que a levaria à ruína136. Na alma, porque se criaria desarmonia e 

stásis entre os elementos da alma, o que seria, consequentemente, sinal de injustiça137. No 

entanto, se levarmos em consideração a interpretação de Smith, teremos que admitir que o 

governo beneficia sim o governante, ao contrário do que Sócrates disse a Trasímaco. Isso não 

parece, de todo, um problema, pois a felicidade da cidade também afeta o governante. 

Entretanto, devemos levar em consideração que, para o filósofo, essa não será a obtenção da 

máxima felicidade. Esse problema do governo da cidade pode ser observado na seguinte 

passagem: 

                                                 
133 ἡὂtἳmὁὅΝ ὂὁὄΝ tὄἳἶuὐiὄΝ ‘ὅtἳtἷ’Ν ὂὁὄΝ ‘ἵiἶἳἶἷ’Ν ὂἳὄἳΝmἳὀtἷὄΝ ἳΝ ἵὁἷὄêὀἵiἳΝ ἶἳΝ tὄἳἶuὦãὁΝ ἶἷΝ π  que adotamos em 
nosso trabalho. 
134 ἥεIἦώ,ΝἠέΝἒέΝ“ἤἷtuὄὀΝtὁΝthἷΝἑἳvἷ”έΝIὀμΝεἵἢώἓἤἤχἠ,ΝεέΝδέΝPlato’s Republic. A critical guide. New York: 
Cambridge University Press, 2010, p. 94. 
135 Ibid., p. 94. 
136 Cf. 415a-c; 547a. 
137 Cf. 444b. 
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  ,  ’Ν , αὶ    π ,  ὺ  πα υ  
αὶ α  π υ  α   π  π  π π α ,  ὺ   πα ᾳ 

υ  α  ὰ υ ; ὺ  ὲ   πὸ      υ  α,  
α υ  ῖ πα α π    π  ᾳ  αὶ ᾳ, ὺ  ὲ  

 α   π υ ,   α     π α ; 
Ἀ , φ . 
Ἡ  ὴ ,  ’Ν ,     α  φ  α α  
φ α  π ὸ  ὸ α    π  φα  α  , ῖ   ὸ  
α ὸ  αὶ α α   ὴ  α , αὶ π ὰ  α  α  , 

ὴ π π  α ῖ    π π α . 
Mas então não é igualmente provável e compulsório, de acordo com o que 
anteriormente dissemos, que nem os que não receberam educação nem experiência 
da verdade jamais serão capazes de administrar satisfatoriamente a cidade, nem tão 
pouco aqueles a quem se consentiu que passassem toda a vida a aprender – os 
primeiros, porque não têm nenhuma finalidade na vida, em vista da qual devam 
executar todos os seus atos, particulares e públicos; os segundos, porque não 
exercerão voluntariamente essa atividade, supondo-se transladados, ainda em vida, 
para as Ilhas dos Bem-Aventurados? 
É verdade. 
É nossa função, portanto, constranger os habitantes com as melhores naturezas a 
voltarem-se para o aprendizado que anteriormente dissemos ser o maior, a ver o 
Bem e a ascender naquela ascese e, uma vez que a tenham realizado e o 
contemplado suficientemente, não lhes autorizar o que agora é autorizado.138 

 

Por mais que a contemplação do Bem indique uma vida melhor que a vida política 

para o filósofo, ela não pode ser um indicativo para se evitar o governo da cidade, mas 

justamente o contrário, pois somente aqueles que não desejam governar não disputariam o 

poder dentro da cidade e poderiam ser bons governantes. Sendo homens bons de alma e ação, 

são capazes de realizar o bom governo dentro da cidade e promover a felicidade da mesma. 

Isso nos faz retomar a cidade de homens bons exposta no Livro I. É dito, na passagem, que o 

pior castigo seria ser governado por alguém pior e, com a finalidade de evitar isso, os 

melhores homens assumiriam o governo por coação e não como um bem139. Desse modo, tais 

homens não teriam os mesmos misthoí que os outros tipos de governante, isto é, riquezas e 

honrarias, porém conseguiriam evitar o mal governo na cidade, sendo isso um tipo diferente 

de misthós. 

 

O filósofo, assim como o homem bom [do Livro I], leva a sério a tarefa de manter a 
boa ordem entre os elementos superior e inferior da alma. Uma política interior de 
ambos os homens é uma política conservadora da α, da ‘lἷiΝἷΝὁὄἶἷm’έΝἡὀἶἷΝὁΝ
filósofo se difere do homem bom não é no que diz respeito à política como pura. O 
homem bom supõe que ele mesmo achou um escape da política impura da sociedade 
na qual ele vive. Mas o filósofo é capaz no que diz respeito, mesmo a tarefa de 
arranjar a política da alma como sendo algo necessário, não como algo glorioso, 
justo como ele pensa uma necessidade, não como uma coisa gloriosa, que os 

                                                 
138 Rep., 519b7-d2. 
139 Rep., 347b-e. 
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filósofos podem governar e, não obstante, o fato de que a justiça equivale a algo 
mais na sua alma do que na cidade.140 

 

A questão aqui é se haveria, por parte dos governantes, uma espécie de sacrifício da 

sua própria felicidade em benefício alheio, sem que eles mesmos tirassem benefício em si. 

Para responder isso, precisamos atentar a duas passagens da República. Primeiramente, na 

passagem 341c5-342e8, Sócrates demonstra a Trasímaco que toda arte é completa [ α 

α  α ]141 ἷΝὀἳἶἳΝἵἳὄἷἵἷ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝὃuἷΝ“ἳὅΝἳὄtἷὅΝgὁvἷὄὀἳmΝἷΝἶὁmiὀἳmΝἳὃuἷlἷΝἳΝὃuἷmΝ

ὂἷὄtἷὀἵἷm” [ υ   α  α  αὶ α  υ π   α ]142. Nesse 

sentido, o governante, no exercício de sua arte, não propõe a própria conveniência, mas a 

conveniência dos governados. A segunda passagem seria a 345e5-346e2, em que Sócrates 

demonstra a utilidade de toda arte independente dos misthoí que elas possam proporcionar ao 

artífice. Desse modo, o que Sócrates está a demonstrar nas duas passagens é que toda téchne, 

por ser acabada e distinta, proporciona a utilidade e conveniência ao objeto da arte e não ao 

seu executor, de maneira que a própria definição de téchne impede que os benefícios sejam 

proporcionados senão para o objeto da arte. Sendo o governo uma téchne, então, 

consequentemente, a arte do governo deve visar o benefício dos governados. O que Trasímaco 

fez com seu discurso foi demonstrar um distúrbio nas cidades existentes, em que a arte do 

governo não é cumprida conforme a definição. Sócrates irá verificar que esse distúrbio se dá 

por conta da ingerência da justiça. As cidades existentes desconhecem o que seja a justiça ela 

mesma e acabam distorcendo empiricamente o sentido do justo, muitas vezes, como faz 

Trasímaco com o tirano, subjugando-o ao injusto. É por isso que, em uma cidade de homens 

bons e (também) justos, aqueles que governam não buscam o benefício próprio, pois executar 

com justiça a arte do governo implica em proporcionar a utilidade da sua arte aos governados 

e não a si mesmo. Isso de maneira alguma contradiz a própria felicidade do filósofo, apesar de 

que não o permite, enquanto governante, que ele seja maximamente feliz. 

Entretanto, precisamos entender o ponto em questão quando se fala que o filósofo 

deve ser compelido ao governo. Para isso, devemos ter em mente que Sócrates está indo de 

encontro à defesa feita por Trasímaco da pleonexía do tirano como aquilo que lhe transmite 

todos os bens e, portanto, a felicidade. Esse desejo de ter mais do que todos e acima de todos 

será reforçado pelos polloí, no discurso de Gláucon, como o máximo bem. Portanto, é contra 

essa ganância de ter mais do que todos, contra os desejos tirânicos, que Sócrates irá se opor, e 

                                                 
140 FERRARI, 2005, p. 31. 
141 Rep., 341d12. 
142 Rep., 342c7-8. 
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o filósofo governante é o exemplo de justiça na cidade, pois ele exerce adequadamente a arte 

do governo e age com justiça quando assim lhe é exigido. Comparemos duas passagens onde 

essa oposição à pleonexía fica clara como sendo o papel do governante. 

No início do Livro IV, Sócrates receberá a objeção de Adimanto de que talvez ele não 

fizesse os guardiões homens felizes, pois eles não teriam as mesmas honras e benefícios que 

os demais governantes existentes143. Sócrates responderá que não se deve ter em mira apenas 

a felicidade de uma única classe, mas a cidade inteira, pois na cidade que estavam a construir 

achariam a justiça, enquanto na cidade mal organizada, a injustiça [   α ῃ α  

ῖ  α  αὶ α    α υ ῃ α ]144. Utilizando-se da analogia 

com a estátua, ele dirá que só é possível fazer um todo belo se as partes que o compõem 

forem o que são145. Isto é, a eudaimonía não pode ser dada a um indivíduo se ele deixar de 

exercer a função política que lhe cabe. De maneira que não se deve transformar os guardiões 

em outra coisa que não seja um guardião146,ΝὂὁiὅΝ“ὅἷΝὁὅΝguἳὄἶiõἷὅΝἶἳὅΝlἷiὅΝἷΝἶἳΝἵiἶἳἶἷΝὅóΝὁΝ

forem na aparência, vês bem que deitam toda a cidade perder, e que, inversamente, só eles 

detêm o momento oportuno ἶἷΝἳΝἳἶmiὀiὅtὄἳὄἷmΝἴἷmΝἷΝἶἷΝἳΝfἳὐἷὄἷmΝfἷliὐ”ΝἭφ α  ὲ  

 αὶ π  ὴ  ὰ   ὴ  π α   π  π α , αὶ α  

  ῖ  αὶ α ῖ   ὸ  α ὸ  υ ]147. Os guardiões ao realizarem 

adequadamente a sua tarefa, detêm o momento oportuno (kairós) para agir dentro da cidade e 

torná-la bem administrada e feliz. Desse modo, o bom desenvolvimento da cidade dependeria 

do bὁmΝἶἷὅἷmὂἷὀhὁΝἶἷΝἵἳἶἳΝἵlἳὅὅἷΝἳὁΝἷxἷἵutἳὄΝἳΝὅuἳΝὂὄóὂὄiἳΝfuὀὦãὁ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝὃuἷΝ“ὃuἳὀἶὁΝ

toda a cidade tiver aumentado e for bem administrada, consentir a cada classe que participe da 

fἷliἵiἶἳἶἷΝἵὁὀfὁὄmἷΝἳΝὅuἳΝὀἳtuὄἷὐἳ” [ αὶ  υ π   π  α α  αὶ α  

 α  π   ῖ    φ  π   α α  

α α ]148. Sócrates, portanto, deseja evitar a fragmentação da cidade, mantendo-a coesa 

e livre da discórdia que poderia ser produzida pela desunião entre as classes, de modo que 

cada classe deve exercer somente a sua função. Isso será enfatizado na seguinte passagem: 

 

 αὶ ὺ  υ  π α , π ὸ    π φυ , π ὸ   α π ὸ   α  
 ῖ , π    ὸ α  π  α  ὴ π ὶ ὰ  
α , αὶ  ὴ πα α  π  α φ α  ὰ ὴ π α . 

mesmos os outros cidadãos devem ser encaminhados para a atividade para que 
nasceram, e só para ela, a fim de que cada um, cuidando do que lhe diz respeito, 

                                                 
143 Rep., 419a-420a. 
144 Rep., 420b8-9. 
145 Rep., 420c-d. 
146 Rep., 420d-e. 
147 Rep., 421a6-9. 
148 Rep., 421c2-5. 
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não seja múltiplo, mas uno, e deste modo, certamente, a cidade inteira crescerá na 
unidade, e não na multiplicidade.149 

 

 A unidade da pólis depende que cada cidadão se mantenha somente na atividade que, 

por natureza, foram designados. Fazer mais de uma atividade ou exercer uma função para a 

qual não foram designados romperia com a unidade da cidade, tornando-a múltipla. A ânsia 

para exercer mais de uma atividade pode ser tomado como pleonexía, pois faz com que o 

homem deseje mais do que lhe cabe. Esse assunto será enfatizado no Livro V, quando 

Sócrates retoma o problema posto por Adimanto. Após apresentar as duas primeiras ondas, 

Sócrates fará um breve interlúdio entre a segunda e a terceira onda e voltará ao assunto da 

felicidade do guardião da seguinte maneira: 

 

α  ,  ’Ν ,   ῖ  π   α υ  ῖ  π π  
 ὺ  φ α α   α α  π ,  ὸ  π α  ὰ  π  
ὲ  ; ῖ   π υ π    ,  π υ πα απ π ,  α  

α,  ὲ ὺ  ὲ  φ α α  φ α α  π , ὴ  ὲ π    ’Ν
 α , ’Ν     π π   α   α  

π . 
Lembra-te – perguntei eu – de que anteriormente alguém, não sei quem, nos 
censurou por não tornarmos os guardiões felizes, porque, sendo-lhes lícito possuir 
os bens dos outros cidadãos, nada tinham? E nós lá dissemos que, se se oferecesse 
uma oportunidade, tornaríamos a observar a questão. Por agora fazemos dos 
guardiões verdadeiros guardiões, e tornar a cidade o mais feliz que pudéssemos, em 
vez de nos limitarmos a visar uma única das suas classes para moldarmos a sua 
felicidade.150 
 
[...] 
 
Ἀ ὰ ,   αὶ ῖ , α  αὶ α α π ῖ ,     φ α  
π  α  α , π  ὲ φ α  α , ’Ν  α   

  αὶ α  αὶ  ῖ  φα  , ’Ν   αὶ 
α  α π α α α  π   α ὸ  ὰ α  πὶ ὸ 

πα α ὰ   π  α , α  ὸ  Ἡ      φὸ  
 π  α  π  υ πα . 

E contudo, o que eu nessa hora afirmei, será justo repeti-lo aqui: que, se o guardião 
tentar ser feliz de uma maneira que não faça dele um guardião, e se não lhe bastar 
uma vida assim moderada e segura, mas que é, como dissemos, a melhor; se, sob o 
império de uma opinião insensata e acriançada acerca da felicidade, for impelido, 
porque tem esse poder, a assenhorear-se de tudo quanto existe na cidade, perceberá 
como Hesíodo foi realmente sábio ao afirmar que “metade é mais do que o todo”.151 

 

Sócrates, através da fórmula hesiódica, diz que o guardião se mantém sensato e feliz 

quando não deseja ultrapassar o limite do que lhe cabe, ou seja, quando se mantém de acordo 

com a justiça política e faz aquilo que é sua função na cidade. É essa parte que lhe cabe que 

permite que ele faça a felicidade da cidade e seja ele mesmo feliz. Devemos atentar aqui para 

                                                 
149 Rep., 423d2-6. 
150 Rep., 465e5-466a6. 
151 Rep., 466b4-c2. 
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o ponto de que é dito que se for permitido ao guardião governante tomar para si “tudo quanto 

existe na cidade”ΝἭ ὸ πα α ὰ   π  α ]152, ele estará agindo injustamente na 

ἵiἶἳἶἷΝ ἷΝ ἶἷvἷὄὠΝ ὂἷὄἵἷἴἷὄΝ ὃuἷΝ “mἷtἳἶἷΝ ὧΝ mἳiὅΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ ὁΝ tὁἶὁ”Ν Ἥπ  α  π  υ 

πα ]153. No Livro IV, a felicidade tinha que ser compatível com o exercício da função, já 

no Livro V, vemos que o exercício da função requer que o guardião guarde os bens e não 

possa se apropriar deles. A arte do governo, conforme foi demonstrado, é dar à cidade, como 

um todo, o que lhe é conveniente, de maneira que os benefícios advindos do bom governo 

possam ser adquiridos por todos na cidade e não somente por uma única classe. Oliveira, em 

seu trabalho, fará uma interessante observação sobre a passagem, dizendo que 

 

O guardião, que guloso como Perses quiser tudo em vez de sua parte, aprenderá, 
como Gláucon e Adimanto, que sem limitar-se à sua parte não há todo, não há 
justiça, não há ação possível. Sócrates diz que Hesíodo é sábio e a sabedoria, como 
vimos, é a ciência que permite bem deliberar sobre a totalidade da cidade154. 

 

A sabedoria pertence à menor classe da cidade, i. e., a classe governante, e será graças 

a essa parte, isto é, graças a essa virtude, que “uma cidade fundada de acordo com a natureza 

pode ser toda ela sábia”ΝἭ Ν φὴΝ Ν Ν α ὰΝφ Ν ῖ αΝπ ]155. Portanto, a classe 

governante representa uma parte essencial para o todo, sem o qual essa parte deixaria de 

existir. O fato de ser uma cidade fundada de acordo com a natureza faz com que as próprias 

virtudes nasçam de acordo com a natureza da cidade, o que não exclui a justiça. A cidade foi, 

primeiramente, criada sobre o fundamento das necessidades dos homens. Uma vez inflada 

com o superficial na segunda cidade, ela teve um longo percurso de purgação até se tornar a 

cidade definitiva, e o guardião tem um papel fundamental para isso. As virtudes que surgem 

na cidade surgem do próprio ordenamento político, de maneira que a justiça política dá 

funções segundo as aptidões naturais dos indivíduos. Desse modo, a justiça deixa de fazer 

parte de um desenvolvimento artificial através de um contrato, como foi proposto por 

Gláucon, para integrar a cidade como algo natural. O filósofo, ao agir com justiça, sabe a 

medida de seus atos e o que deve fazer. Como isso temos respondido o ponto (ii) do Desafio 

de Gláucon. 

A arte do governo é a arte pela qual se administra a cidade. Se tomarmos a 

classificação dos bens de Gláucon, podemos dizer que a arte do governo é um bem de terceiro 

                                                 
152 Rep., 466b9. 
153 Rep., 466c1-2. 
154 OLIVEIRA, C. E. S. P. Metade vale mais que tudo: A Sabedoria Hesiódica na República de Platão. Minas 
Gerais: UFMG, 2013, p. 133. 
155 Rep., 428e8-9. 
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tipo, já que o filósofo tem uma vida melhor do que a vida política, no entanto, a justiça não 

poderia ser entendida como um bem de terceiro tipo, pois a felicidade é um efeito direto da 

ação justa do filósofo. O desejo que leva o filósofo a contemplar a ideia de bem é um desejo 

da razão que governa a alma e permite a harmonia psíquica necessária à justiça na alma. Será 

pelo Bem que o filósofo perceberá que há uma vida melhor que a vida política e esta é a vida 

contemplativa. Entretanto, a vida filosófica não se resume à vida contemplativa e o filósofo 

tem uma formação mais ampla que somente a pura contemplação das formas. Sua formação 

completa envolve os testes156, que também tem como requisito o conhecimento empírico157. 

Isso nos leva a entender que para que o filósofo possa ter uma formação completa, ele deve, 

além do conhecimento das formas, ter conhecimento empírico da cidade. Somente depois de 

ser conhecedor das formas e da cidade, ele deverá voltar para governá-la. Quando se tornar 

um filósofo governante, ele poderá aplicar o seu conhecimento das formas na cidade, dando 

real sentido as virtudes da cidade. A forma do bem tem papel fundamental nisso, pois somente 

depois de conhecer o Bem é que o filósofo estará preparado para bem administrar a cidade, 

como indica Sócrates no final dos testes: 

 

 ὲ π υ  ὺ  α α  αὶ α α  π ῃ  
  αὶ π α  π ὸ    , αὶ α α  α α α  ὴ  

 υ  α ὴ   α ὸ π α  ὸ π  φ  πα , αὶ α  ὸ α ὸ  
α , πα α α  υ  , αὶ π  αὶ α  αὶ αυ ὺ  ῖ  
ὸ  π π     υ , ὸ ὲ  π ὺ π ὸ  φ φ ᾳ α α , 
α  ὲ ὸ  ῃ, π ὸ  π ῖ  π α α π α  αὶ α  υ  
 π  α,   α   ’Ν  α αῖ  π α . 

Quando tiverem cinquenta anos, os que sobreviverem e se tiverem evidenciado, em 
tudo e de toda maneira, no trabalho e na ciência, deverão ser já levados até ao 
limite, e compelidos a inclinar a luz radiosa da alma ao ser que dispersa luz a todas 
as coisas. Depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma, para 
ordenar a cidade, os particulares e a si mesmos, cada um por sua vez, para o resto 
da vida, mas consagrando a maior parte dela à filosofia; porém, quando chegar a 
vez deles, aguentarão os embates da política, e assumirão cada um deles o exercício 
do governo no interesse da cidade, não porque é belo, mas como uma tarefa 
compulsória.158 

 

A passagem acima deixa claro que há um momento para governar e que o governo é 

parte da formação do filósofo. Ou seja, faz parte do próprio movimento da cidade o momento 

oportuno para o governo do filósofo. Depois de ter conhecimento do Bem, o filósofo deve 

tomar o próprio Bem como paradigma para ordenar a cidade. Apesar de consagrar a maior 

parte de sua vida à filosofia, ele não deve fugir da política e precisa exercer o governo no 

                                                 
156 Cf. Rep., 537b et seq. 
157 Rep., 539e3-540a2. 
158 Rep., 540a4-b5. 
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interesse da ἵiἶἳἶἷ,Ν“não porque é belo, mas como uma tarefa compulsória”ΝἭ Ν Ν α Ν Ν

’Ν Ν α αῖ Νπ α ]159. Decorrente da passagem, podemos interpretar que há um 

tempo correto e específico para o governo do filósofo e será nesse momento oportuno 

(kairós)160 que o filósofo será útil para a cidade, governando-a e bem administrando-a. Para 

que o filósofo possa dar o melhor de si e dar o devido valor à administração da cidade, ele 

precisa conhecer o Bem e perceber que o governo não é a melhor vida e, por isso, o governo 

não pode ser considerado algo belo, mas feito por coação. Além disso, o filósofo deve tomar o 

Bem como paradigma para a boa ação na cidade, somente assim o seu governo pode trazer 

felicidade para toda a cidade. Isso faz do retorno do filósofo à cidade um ato de justiça, não 

somente a justiça política, mas também a justiça psíquica. Como isso temos respondido o 

ponto (iii) do Desafio de Gláucon. 

Falta-nos responder o ponto (i), demonstrando, por fim, o motivo pelo qual o filósofo 

governante seria uma resposta ao Desafio de Gláucon e o porquê de a descida do filósofo para 

o governo significar o combate da filosofia contra a pleonexía e contra a instauração na cidade 

de um governante injusto, principalmente um tirano. Caso o filósofo recuse o governo em seu 

momento oportuno, ou seja, não obedeça ao seu kairós para governar, ele estaria recusando 

partilhar com a cidade o conhecimento do Bem, pois sendo o filósofo o único a conhecer o 

Bem, ao recusar o governo da cidade, ele também estaria recusando à cidade a participação no 

Bem e aos cidadãos a possibilidade de felicidade. Dessa maneira, caso o filósofo não governe, 

ele estaria cometendo não somente um ato injusto com a cidade, como também um ato injusto 

consigo mesmo, pois ao optar somente pela contemplação, ele estaria tomando o Bem e a 

felicidade só para si, o que poderia ser considerado um ato de pleonexía, em que se deseja ter 

mais do que a cidade. É preciso que se entenda que o que estamos dizendo não é que o ato de 

contemplar provoca pleonexía, mas que o fato do filósofo tomar para si o Bem sem 

compartilhar os seus benefícios com a cidade e os demais cidadãos é um ato de pleonexía, 

pois se tomaria a felicidade somente para si, impedindo que os demais pudessem também 

usufruir dela. Nesse caso, a parte, que é a classe dos filósofos, desejaria ter mais do que o 

todo, que é a cidade. Isso poderia ser tomado como um claro ato de injustiça que poderia 

colocar em xeque a harmonia psíquica e, no intuito de escapar de tais consequências, deve-se 

evitar tal ato. 

Portanto, ao descer para o governo da cidade, o filósofo é movido pela compulsão 

erótica característica da justiça na alma, que o obriga a agir com justiça na cidade para manter 
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o benefício adquirido pela harmonia psíquica, i.e., a felicidade, e também, entre outras 

honrarias e recompensas decorrentes161, adquire o misthós ἶἷΝ“não ser governando por alguém 

ὂiὁὄ”έΝ IὅὅὁΝ ἵἳὄἳἵtἷὄiὐἳὄiἳΝ ἳΝ juὅtiὦἳΝ ἵὁmὁ um bem de segundo tipo, aquele que é bom em si 

mesmo e por suas consequências. Com isso, temos respondido o ponto (i) do Desafio de 

Gláucon. 

O que foi exposto e argumentado até aqui faz do filósofo governante um exemplo de 

justiça que organiza o governo e permite tanto a contenção da pleonexía como a conciliação 

entre justiça política e psíquica, possibilitando que a cidade como um todo e suas classes 

como partes possam ser todas boas, unidas e felizes. 

 

                                                 
161 Cf. 612b-d. 



5 CONCLUSÃO 

 

O intuito de nosso trabalho foi analisar a arte do governo existente na República, 

tomando como ponto de investigação o problema do filósofo governante. Esse problema 

também é um problema de justiça, o que nos levou a desenvolver uma argumentação em torno 

da justiça defendida por Sócrates na obra. Inserida como parte do governo no discurso de 

Trasímaco, a justiça passa a ter valor fundamental para a cidade. Em Gláucon, podemos ver 

um discurso que o exime de qualquer responsabilidade autoral, 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 pleonexía, entendendo a vida do tirano como sendo a 

melhor de todas as vidas. Para responder essas dificuldades, Sócrates irá inserir o filósofo 

governante como figura de suma importância, que visa resolver o problema da pleonexía da 

parte governante, e proporcionar a felicidade ao todo da cidade. 

No primeiro capítulo, analisamos o discurso de Trasímaco e suas teses sobre a justiça 

e a injustiça. Será Trasímaco a colocar o governo sobre o status de arte (téchne) e a tomar a 

justiça como parte do governo, de maneira que cabe aos governados o cumprimento da justiça 

para o benefício do governante. Desse modo, o governante determinaria o justo e retiraria 

todos os benefícios do governo para si, subjugando os governados. Para ele o verdadeiro 

governante estaria representado na figura do tirano, que seria o completamente injusto. Nisso, 

Trasímaco tentará demonstrar a existência de uma arte do governo injusto que permitiria aos 

mais capacitados o governo. Ao submeter todos na cidade, o tirano poderia deles tirar todas as 

vantagens e ser considerado feliz. Em contrapartida, Sócrates apresentará uma dificuldade 

para Trasímaco que impossibilitaria o completamente injusto tanto no indivíduo como na 

cidade. Tal dificuldade consiste na própria natureza da injustiça que, segundo Sócrates, 

causaria o ódio onde existe. Caso um homem fosse completamente injusto, teria em si mesmo 

a discórdia e ficaria impossibilitado da ação. 

No segundo capítulo, apresentamos o desafio proposto por Gláucon para que Sócrates 

prove que a justiça é sempre superior a injustiça em qualquer situação contrafactual. Para isso, 

ele classifica o bem em três tipos: (i) bem em si mesmo; (ii) bem em si mesmo e por suas 

consequências e (iii) bem por suas consequências. Gláucon pretende retomar o discurso de 

Trasímaco, demonstrando que a justiça surgiria por um contrato que obrigaria todos os 

homens ao seu cumprimento. No entanto, o próprio artifício do contrato acabaria por 
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possibilitar a um tipo de homem não se submeter a ele. Esse seria o governante injusto, que se 

utilizando do poder do contrato poderia aparentar justiça, quando, de fato, é injusto. Desse 

modo, Gláucon pretende demonstrar de que maneira o completamente injusto seria possível, 

de modo que o verdadeiramente injusto pudesse se utilizar da aparência da justiça para 

conseguir todos os misthoí para si. A partir do Desafio de Gláucon, podemos ver a dificuldade 

de Sócrates para responder o que seria a justiça em si mesma. Sua demonstração de que o 

filósofo deveria ser o governante da cidade, acaba por trazer uma dificuldade: se ele seria 

compelido ao governo como algo justo, talvez a justiça não trouxesse sempre felicidade ao 

seu agente. 

No terceiro capítulo, apresentamos a resposta de Sócrates ao desafio proposto por 

Trasímaco, Gláucon e Adimanto, expondo de que maneira o governo do filósofo estaria 

relacionado com a natureza filosófica que o obriga a contemplação da ideia de bem. Para isso, 

foi preciso mostrar as definições de justiça política e justiça psíquica e suas diferenças. Além 

disso, verificamos os tipos de anánke que se apresentam no texto, separando-as em (i) 

compulsão diomediana; (ii) compulsão erótica e (iii) fortuita compulsão. A primeira é uma 

compulsão externa vinda dos polloí, a segunda é a compulsão interna da justiça na alma do 

filósofo que o compele para o governo e a terceira é uma compulsão divina que permite a 

realização da Kallípolis. Posteriormente, apresentamos o problema da terceira onda, que 

consiste na necessidade do governo filosófico para a realização da Kallípolis. Somente aquele, 

que tem, reconhecidamente, uma vida melhor do que a vida política, poderia fazer um bom 

governo, pois não disputaria o poder, evitando, como isso, a stásis. Nisso consiste o seu 

retorno à Caverna para governar a cidade, pois, no intuito de fazer um bom governo, governar 

seria, para o filósofo, um ato de justiça para a cidade e também para si, já que mantém a 

harmonia psíquica da alma. Desse modo, o governo do filósofo é o mais justo e, por isso, traz 

felicidade para todos os cidadãos da Kallípolis. 
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