
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA  

 

 

 

 

 

Marcelo Pereira Paiva Melo 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CONCEITO DE JUSTIÇA NO DIÁLOGO ENTRE TRASÍMACO 

E SÓCRATES NO LIVRO 1 DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2015 



 

 

Marcelo Pereira Paiva Melo 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CONCEITO DE JUSTIÇA NO DIÁLOGO ENTRE TRASÍMACO 

E SÓCRATES NO LIVRO 1 DA REPÚBLICA 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da 

UFRN, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em 

Filosofia 

Orientador: Prof. Dr. Edrisi de Araújo 

Fernandes 

            

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2015



 

 

    

 

 

Marcelo Pereira Paiva Melo 

 

 

ANÁLISE DO CONCEITO DE JUSTIÇA NO DIÁLOGO ENTRE TRASÍMACO 

E SÓCRATES NO LIVRO 1 DA REPÚBLICA 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da 

UFRN, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em 

Filosofia 

Orientador: Prof. Dr. Edrisi de Araújo 

Fernandes 

 

 

Data de defesa: 18 / 12 / 2015 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________ 

Edrisi de Araújo Fernandes – UFRN 

 

___________________________________________________ 

Pablo Moreno Paiva Capistrano – IFRN  

 

___________________________________________________ 

Sérgio Eduardo Lima da Silva – UFRN 



 

 

    

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Sou grato aos que, de alguma maneira, contribuíram voluntariamente 

para a construção dessa dissertação. Como não fiz muitos amigos durante a 

graduação e o mestrado, creio que será suficiente agradecer: a João Paulo, por 

ter me apoiado firmemente durante o processo; a Roberto Solino, por seu 

contínuo e generoso apoio; a Pablo Capistrano, precursor e guia eventual nos 

caminhos da vida e da filosofia; aos professores Jorge Lima e Sérgio Eduardo, 

que se dispuseram a ler e melhorar o texto a seguir. 

Meus respeito, gratidão e amor por Pollyana Souza, que me salvou de 

mim mesmo. 

Ao professor e orientador Glenn Erickson, meus agradecimentos pelos 

conselhos e repercussões intelectuais. Sou grato pela inspiração de suas aulas 

e pelos insights provocados por seu discurso. 

Ao professor Edrisi Fernandes, que aceitou dar continuidade à minha 

orientação e que contribuiu solidamente para a melhoria deste trabalho. 

Ao professor Markus Figueira, por ter-me apresentado à Filosofia Grega 

de uma maneira agradável e jovial. 

À Tatiana Glícia, por tantas caronas e boas aulas. 

À Liana, por ser a mulher que é. 

Pai, sinto sua falta. 

Ah, João Paulo: é preciso acreditar em um novo dia, na nossa grande 

geração perdida! 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

Atentem, os que sondam o conhecimento; 

 

Que o ódio criado em nome das técnicas e das ciências, das coisas e 

das pessoas, não recairá sobre outros que não vocês mesmos e aqueles 

que os circundam, pois o tempo a tudo destrói, e mesmo as coisas que 

lhes são mais caras retornarão para onde vieram. 

Que as piores formas de prestígio são aquelas que apenas operam entre 

meia-dúzia de outros, ignorados pelos muitos. 

Que a esterilidade do conhecimento dissociado de uma intenção de 

conforto físico, ético ou material acaba por se restringir ao ganho do pão 

e às pequenas indignidades. 

Que quando o homem é só pão e palavra não há imortalidade pela obra. 

Que a obra, esse muito de poucos, é uma das poucas coisas 

importantes em um universo em que nada tem importância em si, e que 

tudo existe apesar disto. 

Que ainda há esperança para a transformação da atual Particularidade 

em uma verdadeira Universidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo a reflexão acerca dos sentidos de Justiça 

encontrados no Livro 1 d’A República, particularmente aqueles inseridos entre 

os trechos 336c e 354c. Analisa-se também a possibilidade de que o conceito 

de Trasímaco da Justiça como conveniência do mais forte é uma forma pré-

platônica de entendimento da Justiça que, apropriada por Platão, passa a ser 

válida quando se considera o mais forte como sendo virtuoso e orientado ao 

Bem, situação apenas encontrada no contexto da República. Desse modo, 

defende-se que Trasímaco não está inteiramente errado quanto ao seu 

conceito de Justiça. Também se considera a noção de que a Justiça, ao longo 

d’A República, seja a harmonia entre os elementos da alma e da Cidade-

Estado. 

Palavras-chave: Platão; Trasímaco; justiça; força; virtude; harmonia; 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

ABSTRACT 

This thesis intends to ponder the concepts of Justice found in The Republic’s 

book 1, mostly on those between excerpts 336c and 354c. It also considers the 

possibility that Thrasymachus’ concept of Justice – the convenience of the 

stronger – is a pre-Platonic view of Justice that is appropriated by Plato, who 

makes it valid when considering the stronger to be virtuous and oriented to the 

Good: such condition of the stronger can only be found on Plato’s Republic. 

Therefore, this thesis states that Thrasymachus may not be entirely wrong on 

his concept of Justice. Moreover, this thesis also considers the possibility that 

Justice, throughout The Republic, is harmony among the soul’s elements and 

the city’s. 

Keywords: Plato; Thrasymachus; justice; strength; virtue; harmony; Republic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem por tópico ponderar o conteúdo filosófico contido 

no diálogo entre Trasímaco e Sócrates n’A República (336c-354c), e também 

analisar os sentidos de Justiça presentes no Livro 1, em particular aquele 

apresentado por Trasímaco ao afirmar que a Justiça é a conveniência do mais 

forte (338c).  Mesmo se atendo ao conteúdo do Livro 1, esta dissertação visa, 

através da investigação inicial sobre os sentidos de Justiça presentes na fala 

acima mencionada entre Trasímaco e Sócrates, considerar a hipótese de que, 

para Platão, a Justiça n’A República é a harmonia entre os elementos da alma 

que, alcançada, será espelhada pela harmonia entre os cidadãos da Cidade no 

Logos1, cuja organização política alocará as tarefas aos cidadãos da República 

de acordo com o que cada um tem de próprio, e também de acordo com o 

equilíbrio dos elementos da alma. 

   Além do próprio A República analisado nessa dissertação, faz-se 

breve menção aos comentários de Leo Strauss e de Alan Bloom sobre o 

diálogo objeto da presente análise. Ambos os autores dissertam sobre as 

interações entre os personagens daquele diálogo platônico, nunca 

desmerecendo os pontos de contato entre filosofia e literatura n’A República, 

de modo que tais autores permitem um estudo plural sobre o diálogo aqui 

tratado. Ressalta-se que os referidos autores não são centrais neste texto, de 

modo que as menções aos mesmos são esparsas. 

Citam-se os comentários de Giovanni Reale sobre A República, 

presentes em sua História da Filosofia Antiga. Também se elenca Platão e a 

Retórica de Filósofos e Sofistas, de Marina McCoy e O Efeito Sofístico, de 

Barbara Cassin, visto que aqui se entende que o papel do sofista no contexto 

do Livro 1 é tão importante e necessário à progressão argumentativa do livro 

quanto o papel apresentado em outros diálogos platônicos que tratam da 

sofística e de seus praticantes. Os textos Conveniência e Plausibilidade da 

                                                 
1 Para fins de clareza, afirma-se que “Kallipolis” e “Cidade no Logos” serão usados intercambiavelmente, 
sendo todos referências à Cidade-Estado ideal proposta por Sócrates ao longo d’A República. 
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Proposição de que Justica é Harmonia n’A República de Platão e Perfeição em 

Platão, de Jorge Lima, também são referência para este texto. 

Naquelas situações em que dois autores com visões conflitantes sobre o 

mesmo tema sejam mencionados, este texto buscará se relacionar com ambas 

as visões de maneira inicialmente analítica, e então sintética. Tal procedimento 

se dá porque não se pretende aqui favorecer qualquer linha interpretativa sobre 

A República. 

Feitas estas brevíssimas considerações sobre os autores que inspiram 

este texto, além do objeto de estudo a ser considerado, segue-se com uma 

curta apresentação de cada capítulo vindouro. 

No primeiro capítulo, Análise do Livro 1, busca-se apresentar os 

elementos fundamentais da discussão sobre a Justiça no livro inicial d’A 

República, quais sejam os personagens que tratam da Justiça, o que esses 

personagens representam dentro do quadro simbólico do diálogo, o que tais 

personagens dizem sobre a Justiça e de que maneira os discursos ditos por 

cada personagem se relacionam com os símbolos e afetos que aquele 

personagem evoca. 

Sobre o conceito de Justiça no Livro 1, cita-se Bernard Williams: 

 

Eis o que a República pretende mostrar: “Não é uma questão trivial a 
que estamos discutindo”, diz Sócrates, por volta do final do primeiro livro 
do diálogo: “o que estamos falando é a respeito de como devemos 
viver”. Ele diz isso para Trasímaco, o outro representante de Platão (e 
retoricamente menos impressionante) dos inimigos da justiça. 
Trasímaco havia defendido a idéia de que quando uma pessoa tem 
alguma razão para agir com justiça, é sempre porque esta fará algum 
bem para outrem. (WILLIAMS, 1999, p. 37)  

 

É apresentada uma intenção interpretativa que se baseia na busca e 

análise de sentidos e implicações conceituais dentro do Livro 1. Por sentidos, 

entendam-se as afirmações de ordem geral que cada personagem apresenta 

quando questionado sobre a natureza de um sentido qualquer, ou ainda de 

uma virtude. Por implicações, entenda-se as derivações argumentativas 

possíveis e plausíveis a serem retiradas dos sentidos apresentados no Livro 1: 
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por exemplo, a sugestão de que todas as poleis2 contemporâneas à data 

dramática do diálogo têm conceitos de justiça como sendo a conveniência de 

seus governantes, já que Trasímaco silencia quanto a exemplos de Cidades-

Estado que venham a ter a Justiça como outra coisa. 

Ademais, busca-se compreender as relações que o Livro 1 possui com o 

todo d’A República. Depois, considera-se brevemente o papel da força dentro 

do Livro 1, e se tal papel pode ter implicações filosóficas. A discussão sobre a 

natureza proemial do Livro 1 ao resto d’A República é brevissimamente 

considerada en passant, visto que não se trata do escopo desta dissertação. 

Menciona-se ademais a noção3, de autoria de Francis Cornford, de que o Livro 

1 representa um momento de passagem entre um método filosófico inspirado 

na conduta socrática e um método filosófico propriamente platônico.  

Aborda-se, em seguida, o impacto das opiniões de Sócrates, Céfalo e 

Trasímaco na compreensão do sentido de Justiça. Nesse momento, tenta-se 

defender a assertiva de que o diálogo entre Sócrates e Trasímaco é fortemente 

importante para a compreensão da Justiça como harmonia, como uma virtude 

de Estado e pessoal. Tal importância se dá devido à característica gerencial e 

administrativa dessa virtude, sob o ponto de vista da polis, que está presente 

no conceito de Justiça como conveniência do mais forte (338c), 

complementada pela afirmação de que os mais fortes são os governantes das 

Cidades-Estado (339a). 

Esclarecendo melhor a questão da Justiça n’A República, cita-se 

Williams: 

 

Uma defesa adequada da justiça, segundo Platão, deve 
necessariamente mostrar que é racional para cada um o desejar ser 
justo, sejam quais forem as circunstâncias de cada um, e a sugestão de 
Glauco e de Admanto não passa nesse teste: quando se é alguém 
poderoso, inteligente e suficientemente bem colocado, não se tem, com 
razão, nenhum interesse na justiça. O que Sócrates tem de mostrar é 
que a justiça é louvada não simplesmente por seus efeitos, mas por si 
mesma. (WILLIAMS, 1999, p. 38) 

                                                 
2 Ao longo deste texto, os termos “polis” e “ Cidade-Estado” são utilizados intercambiavelmente. 
3 Tal noção encontra-se em The Republic of Plato. Translated with Introduction and Notes by F. M. 

Cornford, Oxford University Press, 1969. 
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Tenta-se também elencar os pontos de divergência e convergência entre 

os discursos de Sócrates e Trasímaco, sugerindo que ambos concordam mais 

do que a rivalidade entre sofistas e filósofos pode sugerir, à primeira vista. 

Tem-se também por objetivo discutir sinteticamente sobre o entendimento, 

sustentado por Trasímaco, da Justiça como um bem alheio, e busca-se 

averiguar se a opinião prevalente ao longo do Livro 1 d’A República vem a 

entender a Justiça como um bem próprio, como um bem alheio ou ainda como 

ambas as coisas. 

No segundo capítulo, investiga-se os pormenores do conteúdo filosófico 

contido na seção que compreende o embate entre Trasímaco e Sócrates 

(336c-354c); objetiva-se indicar a distinção entre o conteúdo filosófico e o 

literário na extensão do embate mencionado, além de comentar os elementos 

filosóficos inseridos no trecho referente ao embate.   

No terceiro capítulo, analisa-se a Justiça como força e conveniência. 

Menciona-se o contraste entre a natureza violenta e coercitiva da retórica e a 

natureza dialógica da filosofia. Trata-se do elemento descritivo contido na fala 

de Trasímaco, quando afirma que a Justiça é a conveniência do mais forte 

(338c). Se afirma Trasímaco como um representante da Cidade-Estado, ao 

passo que Sócrates simboliza uma nova proposta ético-política, orientada ao 

Bem. 

Além disso, postula-se que a Justiça pode ser entendida como força, 

mas apenas dentro do contexto da República; é necessária a força interior, 

disciplina (enkrateia) para orientar-se ao Bem, assim como os governantes da 

Kallipolis precisam de força para orientar a Cidade-Estado segundo a harmonia 

da alma. Afirma-se, ademais, que o problema central acerca do entendimento 

da Justiça como força é a natureza do poderoso, do forte. Se o forte for 

virtuoso, as demonstrações de sua força serão de acordo com a harmonia e 

com o Bem. Se não, haverá a manifestação tradicional da força como 

instrumento de coerção. 

Sobre o acima afirmado, da harmonia na Kallipolis, cita-se Araújo: 
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Para se alcançar essa integração recíproca dos cidadãos, Platão 
concebe o ideal de eudaimonia, que se coloca para a ética antiga como 
a finalidade, a motivação, a satisfação pela conformidade à promessa 
da ação moral e da boa vida, no coração da discussão 
aparência/realidade. Estritamente unido ao problema da felicidade está 
o da virtude, instrumento de conjugação entre eudaimonia e moralidade. 
(ARAÚJO, 2009, p. 47) 

 

A Justiça, quando realizada através da eudaimonia e da harmonia, 

também é próxima da conveniência, visto que a Justeza deve ser a 

conveniência daquele que a aplica; quando aquele que exerce a Justiça não 

age segundo sua conveniência, sua ação é injusta. Novamente, o problema 

reside na natureza do agente, que se for vil e estiver agindo de maneira má, 

representará uma conveniência injusta; a ação orientada ao Bem e praticada 

por um agente de boas condutas será justa (353e). 

Uma divisão do terceiro capítulo trata da Justiça como harmonia, no qual 

é sustentada a hipótese de que o diálogo entre Sócrates e Trasímaco contido 

no livro 1 é uma introdução à verdadeira esfera de discussão da Justiça no 

Livro 1 d’A República, que é a esfera pública. A Justiça é, portanto, uma 

manifestação de força interior (enkrateia) que é requerida do homem para a 

consolidação da harmonia entre os três elementos da alma. 

Lembra-se aqui que a força mencionada por Trasímaco, mesmo que 

sem quaisquer conotações sobre a harmonia, pode ser entendida como um 

elemento constitutivo da Justiça como harmonia, desde que tal força seja a 

interior (enkrateia). Cita-se Araújo: 

 

Outro aspecto do confronto entre Platão e Trasímaco deve ser 
considerado. A bem da verdade não se pode dizer que a tese desse 
último foi refutada por completo, mas que ela foi subsumida pela tese de 
Platão. Justo é o que convém ao mais forte pode ser interpretado como 
caso particular de conceito de justiça platônica, na medida em que a 
unidade interna do homem justo torna-o um forte.  Ainda mais, na 
construção do estado ideal, Platão partiu da aceitação por parte de 
Trasímaco de que o forte o era enquanto admitisse a unidade interna 
garantida por uma justiça. (ARAÚJO, 2009, p. 114) 
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Apresentados os temas principais contidos nos capítulos deste texto, 

dedica-se o espaço restante desta introdução para a problematização do 

sentido de Justiça; espera-se que este espaço para o questionamento reflexivo 

prepare o leitor para as discussões a serem apresentadas a seguir, a partir do 

capítulo 1. 

Sobre a Justiça como harmonia da Cidade no Logos, cita-se Roslyn 

Weiss: 

 

A noção de que a justiça é desejável em si é introduzida por Sócrates 
no Livro 1 e desenvolvida no Livro 4. Ele argumenta que a justiça é o 
que traz harmonia à alma (ou à cidade); que é aquilo sem o qual a alma 
(ou cidade) não pode funcionar bem.4 [Tradução do Autor] (WEISS, 
2010, p. 113) 

 

A Justiça como conveniência do mais forte (338c), entendida logo em seguida 

como a Justiça segundo o Estado e os governantes, é o ponto central da 

discussão filosófica contida no Livro 1 do diálogo. A especulação acerca de 

uma solução ética para um problema político é relevante; Platão sugere, ao 

longo d’A República, que uma solução política para a recorrente dificuldade do 

bem viver coletivo não é suficiente. Esta limitação é causada pela própria 

natureza da política no modelo tradicional de Cidade-Estado, representado no 

contexto histórico da obra pela fragilidade da democracia restaurada após o 

período dos Trinta. 

A falibilidade do modelo político tradicional ateniense é a dificuldade 

histórica a ser superada pela proposta teórica d’A República. Se a essência da 

política é falha e encontra-se desgastada, não se pode depender daquela para 

solucionar os problemas sociais e internos de uma Cidade-Estado, mesmo que 

através da proposição da Cidade no Logos, proposta que segue ao longo dos 

dez livros do diálogo aqui analisado. A própria noção de uma Kallipolis não 

pode partilhar dos erros fundamentais do modelo que se está tentando corrigir. 

                                                 
4 The notion that justice is desirable in itself is one that Socrates introduces in Book 1 and develops in 
Book 4. He argues that justice is what brings harmony to a soul (or to a city); it is that without which the 
soul (or city) could not work well.  
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Assim, cabe à ética guiar a estruturação do modelo de cidade que 

funcione como resposta à fragilidade, ao erro da polis. O apelo à ética não é de 

sobremaneira estranho ao corpo filosófico platônico, visto que este tem como 

elemento norteador e originário a Ideia de Bem, também guia de toda a ética 

platônica. Então, a solução para os erros da Cidade-Estado encontra-se na 

correta execução do trato político e na boa gestão dos assuntos da cidade. 

Para Platão, a virtude é alcançada através do exercício e da busca. 

Assim, a Kallipolis não pode se manifestar no mundo sem um extenso preparo 

por parte dos governantes e, através destes e em seguida, dos governados. A 

República não apresenta uma proposta política na qual a Cidade-Estado se 

orientará ao Bem de maneira espontânea: ao contrário, a manutenção da 

estrutura da Kallipolis depende de uma rígida estrutura social que requer um 

preparo de ordem majoritariamente paidêutica. 

A pedagogia e a instrução formal são de fundamental importância para a 

constituição da República, pois a formação do governante orientado ao Bem e 

do governado, este que necessita ser capaz de cumprir as determinações 

políticas da Kallipolis, depende de um trabalho de instrução intelectual e física 

que requer aderência rígida ao modelo educacional e também colaboração por 

parte daqueles submetidos às práticas pedagógicas que alicerçam a República. 

Vê-se a Paidéia como uma forma de acesso à ética em uma proposta para a 

resolução de um problema político. Apesar dessa pluralidade, o elemento ético 

continua sendo central n’A República, visto que norteia a prática paidêutica e 

que o problema político da Cidade-Estado, se resolvido, culmina com a 

manifestação do Bem na Kallipolis, o que é uma realização ética. 
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Acerca do intrínseco atributo dos governantes, sua preparação para 

governar a Cidade no Logos, cita-se Williams: 

 

O problema de como a justiça pode ser preservada no mundo foi 
solucionado pela volta dos guardiães para governar, contra a 
sua vontade, na caverna. A questão acerca de porque eles 
devem voltar é considerada apenas na República. Certamente 
Platão acha que é melhor que o justo e o sábio governem, ainda 
que contra a sua vontade, ao invés daqueles que realmente 
desejam o poder. Mas isso deve significar, por certo, o melhor 
para o mundo, e Platão terá que reconhecer a realidade do 
mundo material tendo em vista que o destino de Sócrates e 
outras injustiças, e os horrores descritos na degeneração da 
cidade, são realmente males os quais é melhor prevenir. 
(WILLIAMS, 1999, p. 54) 

 

O impedimento do uso de uma solução política para a orientação da 

Cidade-Estado ao Bem é o fato de que a política tradicional não se encontra 

orientada ao gênero há pouco mencionado. Platão deixa implícita essa 

divergência entre a política tradicional e aquela a ser praticada na Kallipolis 

quando, em sua prescrição teórica, opta por começar novamente: a estrutura 

política e social da Kallipolis requer necessariamente um rompimento, ainda 

que gradual, com os valores da polis. Os maiores problemas de uma 

renovação ampla de um modelo sócio-político de Cidade-Estado estão situados 

naquilo que concerne a implementação das novas diretrizes da educação dos 

jovens. Um período de transição entre os hábitos da polis e aqueles da cidade 

proposta por Platão requereriam paciência e constante reforço social por parte 

de um regime de transição. 
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Sobre a educação n’A República, cita-se Evilázio Teixeira: 

 

A idéia platônica de uma educação orgânica para um Estado, 
funcionando como um organismo, vai determinar a definição de justiça 
que é dada no Livro IV. O conceito de justiça em Platão está 
diretamente associado à sua tentativa de busca de maior organicidade 
educacional, que possibilite um desenvolvimento mais harmonioso do 
Estado. A justiça consiste, portanto, no seguinte: “Que cada um deve 
ocupar-se de uma função na cidade, aquela para qual a sua natureza é 
mais adequada. Além disso, executar a tarefa própria, e não se meter 
nas dos outros”. (TEIXEIRA, 2006, p. 41) 

 

É razoável pensar que a mudança de um regime sócio-político como a 

mencionada afastaria muitos dos governados acostumados à antiga forma de 

governo. Todos os opositores às novas premissas políticas deveriam ser 

afastados do ambiente da Cidade-Estado; dissidências violentas deveriam ser 

aplacadas. Esta breve especulação reforça o pensamento de que a principal 

falha da especulação platônica n’A República, pressupondo que aquela pode 

ser algo além de um exercício retórico, está na improbabilidade da 

implementação da cidade proposta por Platão. Por isso, a Kallipolis também é 

chamada de Cidade no Logos. 

   Outra dificuldade surge quando Platão supõe que todos os governados 

da Kallipolis poderão ser integrados, dado aquilo que têm de próprio e com a 

ajuda da educação vinda do Estado, nos grupos preconizados como 

integrantes da Cidade no Logos. O que fazer com aqueles que, por qualquer 

motivo, não tiverem condições de se tornar reis-filósofos, produtores ou 

auxiliares? 

Um outro problema da prescrição platônica para a Cidade no Logos, 

problema este que será analisado neste texto, é a insustentabilidade do 

conceito de Justiça como conveniência do Estado (339a) fora do contexto da 

República. O fato de Trasímaco figurar no Livro 1, onde a discussão sobre a 

Justiça ainda é prematura, é um indicador de que o conceito em 339a é errado 

ou insuficiente. Todos os personagens do Livro 1 que apresentam opiniões 

sobre a Justiça – Céfalo, Polemarco e Trasímaco – acabam por errar em suas 

tentativas de resposta à Sócrates, que conduz a discussão ao afastar o debate 
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de opiniões insuficientes e tentar aproximá-lo de opiniões suficientes e, 

portanto, corretas. 

 A maior gravidade do conceito de Trasímaco, há pouco mencionado, 

está no fato de que o mesmo não permite o conhecimento. Se a Justiça varia 

conforme a conveniência dos governantes, então é de se supor que haja 

diversas variações de Justiça, sempre de acordo com uma dada circunstância. 

O problema não se encontra nas diferentes aplicações da Justiça, pois o 

próprio caráter generalista do conceito platônico dá ensejo a diversas 

aplicações de uma mesma noção; o erro ocorre quando um conceito de 

amplitude ambígua, como no caso daquela de Trasímaco em 339a, acaba por 

permitir interpretações conflitantes e, assim, não permitir a elaboração de uma 

definição única. 

Se, para Platão, não se pode conhecer sem se ter clareza intelectual 

sobre um conceito, então Trasímaco equivoca-se quanto à falta de lucidez 

sobre seu sentido de Justiça. Ademais, a interpretação de Trasímaco sobre a 

Justiça é descritivista, isto é: tal interpretação apresenta a Justiça como é 

observada no mundo, na physis. Por sua vez, a natureza, para Platão, não 

pode ser a única fonte de conhecimento incontingente, dada a sua contínua 

mudança, e isso também se aplica a um conceito oriundo da observação 

natural. 

Platão faz, ao longo d’A República, um movimento gradual de 

afastamento da historicidade que se inicia – com Trasímaco como voz – com a 

Justiça como tem sido, indo até o extremo oposto, com a Justiça como 

realização no Logos, de aplicação apenas conceitual. Assim, A República 

configura-se como proposta à questão da aplicação e do entendimento da 

Justiça quando apresenta o problema – através de Trasímaco e sua Justiça 

histórica – e propõe uma solução ao fazer uso de Sócrates e de sua Justiça 

atemporal, no Logos. 

Tal Justiça atemporal, entretanto, é baseada e dependente da força, 

aludida parcialmente por Trasímaco em 338c. Sobre o tema, cita-se Araújo: 
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O forte em Platão não se constitui a partir do agir, mas a partir de certa 
condição interna. Com isso Platão, ao transferir o acento do forte para 
sua parte interna e não para a ação, permite compreender o homem 
como capaz de exercer o poder de imitação do divino e por isso capaz 
de construir um ordenamento externo, a partir do ordenamento interno 
e, segundo a razão, orienta-se dialeticamente ao Bem. (ARAÚJO, 2009, 
p. 115-116) 

 

Como mencionado anteriormente, a força aludida por Platão é interna, 

da alma (enkrateia). Na ausência dessa enkrateia, só resta um simulacro de 

Justiça, falho e histórico. O fato de a Justiça platônica ser irrealizável no 

contexto histórico permite a interpretação de que Platão, com esse 

distanciamento entre ser e dever ser, afirma que a Justiça enquanto Ideia e 

perfeição é inatingível aos homens, que são parte irrevogável da physis e de 

sua constante mudança, que impossibilita a realização plena das formas5: isto 

está em consonância com o distanciamento – de caráter prático e também de 

constituição – entre os elementos constituintes da physis e os constituintes das 

formas. 

A obra platônica sugere que a maneira que permite a diminuição da 

distância entre aquilo que é histórico e as Ideias é tão somente a contemplação 

das formas. Através da contemplação, que requer preparo intelectual prévio e 

condutas específicas6, o homem pode aproximar-se das coisas como são, 

afastando-se provisoriamente da esfera natural que o cerca. No que concerne 

a República, o preparo prévio para a contemplação das formas dá-se no 

treinamento dos guardiões7, também chamados de reis-filósofos, que são 

incentivados desde a infância a orientarem-se às formas e, por isso, são 

capazes de guiar a Cidade no Logos em direção ao Bem, que é a forma por 

excelência. 

Uma dificuldade trazida pelo acima exposto é o fato de que os guardiões 

– assim como todos os outros componentes da Kallipolis durante o processo de 

                                                 
5 Nessa ocorrência e em diversas outras, a palavra “forma” é um sinônimo de “ideia”, conceitos a serem 
interpretados em sua acepção platônica, isto é, como gênero imutável, atemporal e perfeito, do qual 
apenas é possível aproximar-se através do intelecto, e que tem por representação na physis uma sombra, 

um simulacro de sua realidade.  
6 O Sócrates platônico oferece bons indícios de tais condutas: em primeiro lugar, desejo pelo 
conhecimento e pela verdade, assim como uma atitude inquisitiva e questionadora. Também a prática da 
dialética, em detrimento da erística. 
7 Tal treinamento passa pelo aprendizado do cálculo e da aritmética (525b), da geometria (527a-b), da 

astronomia (529b), da harmonia (530d-531a) e da dialética (531d-532b; 533a-b). 
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transição a partir da polis – precisam ser treinados por indivíduos que não 

detêm todas as características que se almeja que seus alunos possuam. 

Assim, existe uma situação transitória em que homens inseridos no processo 

histórico passam a orientar as novas gerações, paulatinamente, à 

contemplação das formas. 

 Do modo acima descrito, ocorre a gradual transição entre pessoas com 

pouca inserção no perfil desejável ao indivíduo que é parte da Kallipolis até 

indivíduos plenamente aptos a figurarem como parte da Cidade no Logos. 

Apenas a partir de um momento avançado na transmissão dos costumes e 

valores necessários à manutenção da Kallipolis haverá a situação em que 

pessoas plenamente inseridas na orientação às formas estarão ensinando 

jovens que, por sua vez, reproduzirão aquilo que é adequado para a República. 

É preciso esclarecer que a orientação às formas, no contexto d’A 

República, pode ser auxiliada por comportamentos não intelectuais8 que, 

inspirados pela educação dos guardiões, corroborarão o esforço ético-político 

para a manutenção de um regime orientado ao Bem. Sobre a referida 

abordagem e também o caráter múltiplo da educação para o Bem, cita-se 

Richard Kraut: 

 

Muito embora Platão, sem dúvida, tenha aceitado essas doutrinas 
quando esteve sob a fala de Sócrates e quando escreveu seus 
primeiros diálogos, acabou por modificá-las de maneiras importantes. 
Por exemplo, um de seus pontos de partida mais significativos é a sua 
crença em que Sócrates teria ignorado um aspecto não racional da 
motivação humana; tal como ele argumenta na República, um 
treinamento na virtude envolve tanto um apelo à razão como uma 
educação das emoções e dos apetites, não sendo questão puramente 
intelectual, como Sócrates havia pensado. (KRAUT, 2013, p. 26-27) 

 

Desse modo, mesmo que as classes dos produtores ou dos auxiliares 

não participem de um processo rotineiro de contemplação intelectual das 

                                                 
8 Por não intelectuais, entenda-se a gama de ações e rotinas acessórias à execução e manutenção da 
intelectualidade, esta exercida sob a orientação pedagógica prescrita pelos guardiães. O jovem da Cidade 
no Logos, para poder receber a educação que o orientará ao Bem, deverá estar sadio e bem alimentado, 
condições estas mantidas através de esforços não intelectuais do próprio jovem e dos agricultores e 
médicos, por exemplo. Para ter uma educação bem-sucedida, o jovem também terá que ser disciplinado, 
disciplina esta que não é uma condição ou rotina em si intelectual.  
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Ideias, tais classes estarão condicionadas a comportamentos e hábitos 

necessários e desejáveis à manutenção da Kallipolis. 

Expostas as preocupações acima descritas, parte-se para uma análise 

dos elementos auxiliares à discussão entre Trasímaco e Sócrates no Livro 1. 

Tais elementos, quais sejam o cenário, a ambientação, as possíveis intenções 

filosóficas dos personagens e o papel que cada personagem cumpre no 

contexto do Livro 1, são importantes para que, posteriormente, trate-se do 

trecho referente ao diálogo entre Sócrates e Trasímaco, ponto central da 

análise deste texto. 
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1. ANÁLISE DO LIVRO 1 

 

A República, de Platão, é um dos trabalhos mais analisados de toda a 

filosofia. Ainda assim, sua amplitude interpretativa inibiu afirmações 

incontestáveis sobre seus conceitos e acerca de seu progressivo 

desenvolvimento argumentativo. Tal é a sina dos grandes livros, pois não 

aceitam amarras, não se enquadram em pequenas formas. Os grandes 

trabalhos renovam-se, sob o olhar do intérprete, trazendo pensamentos 

reconhecidos por todos e mensagens individuais debatidas por muitos. 

Neste texto será analisado o Livro 1 d’A República em busca de dois 

elementos filosóficos, que são os conceitos sobre a Justiça contidos na fala de 

Trasímaco no Livro 1, e as derivações intelectuais prováveis de tais sentidos. 

Sobre tais escolhas, cabem explicações. 

Os sentidos ou interpretações, quase sempre provisórios e presentes em 

toda a obra platônica, costumam variar em grau de importância quanto ao 

desenvolvimento argumentativo do texto em que estão inseridos. Platão dá 

importância até mesmo aos conceitos acessórios de seus diálogos, tornando-

os parte de um processo indutivo maior que objetiva esclarecer o conceito 

primário do diálogo, de modo que aqui se identifica esse processo indutivo 

como a dialética. Para os fins desse texto, dá-se atenção aos conceitos do 

Livro 1 que participam diretamente do percurso argumentativo sobre o tema d’A 

República, que é a busca pelo conceito de Justiça. 

Segundo esta opção de análise, exemplifica-se o que aqui se entende 

por conceito acessório utilizando-se o conceito de amigo “Amigo é o que 

parece e é, na realidade, honesto” (335a)9, que é aqui considerado secundário 

à presente ênfase analítica. De forma alguma se sugere que o pequeno trecho 

(335a) é dispensável ao entendimento das sutilezas implicadas pelo texto 

platônico, já que outros conceitos de Justiça no Livro 110, que são a Justiça 

como devolver o que se tomou e dizer a verdade e a Justiça como 

conveniência do mais forte e, em seguida, do Estado, possuem mais 

                                                 
9. PLATÃO, 2012. p. 16 
10 331d e 338c-e 
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importância para a compreensão do conceito de Justiça, e é a eles que esse 

texto se atém, em maior ou menor grau conforme o conceito. 

Como outro exemplo de um conceito secundário, elenca-se o primeiro 

conceito de mais forte (338d)11, em que Trasímaco esclarece a Sócrates que a 

força em questão é de ordem política, e não a força física possuída pelos 

homens. Isso não quer dizer, entretanto, que o Estado não seja capaz do uso 

da força física para submeter a população. 

Espera-se fazer compreender que há uma gradação de importância dos 

conceitos apresentados durante o Livro 1, sendo o da Justiça o mais 

importante, assim como tema do diálogo e objeto desse trabalho; um conceito 

primário, como a Justiça, é seguido por conceitos acessórios à compreensão 

do conceito maior, como a explicação sobre o mais forte (339a) “Ora, em cada 

Estado, não é o governo que detém a força?”. Serve também de exemplo de 

conceito secundário aquele do piloto (341d)12, que afirma “É chefe dos 

marinheiros”.  

A intenção classificatória acima tem por objetivo fundamentar a 

orientação ao estudo do conceito de Justiça, dentro do Livro 1, em detrimento 

de outros também presentes no mesmo livro. Uma análise ampla do Livro 1 d’A 

República está fora do escopo deste trabalho.  

Não se quer implicar, de sobremaneira, que o entendimento de qualquer 

diálogo platônico pode ser feito a partir de interpretações que venham a 

menosprezar a importância de quaisquer sentidos nos diálogos platônicos, 

ainda que secundários ao tema principal do texto estudado. 

Todos os sentidos de Justiça no Livro 1 compõem, em frações distintas, 

significados que são vinculados uns aos outros através do fio condutor por 

excelência apresentado por Platão: as sucessivas perguntas do personagem 

Sócrates. A presença desse fio condutor é a razão porque mesmo conceitos 

acessórios ou secundários em Platão não devem ser objeto de pouco caso. 

 

 

 

                                                 
11 (PLATÃO, 2012. p. 24) 
12  (PLATÃO, 2012. p. 16) 
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Sobre a Justiça, segundo Platão, cita-se Jayme Paviani: 

 

Desse modo, a Ideia de justiça não pode ser compreendida sem a Ideia 
de bem e sem sua conexão com a formação dos governantes-filósofos. 
Nesse caso, a idéia de bem é esclarecida na medida em que “ilumina” a 
justiça, a constituição da polis ideal e a necessidade de educação dos 
governantes. (PAVIANI, 2013, p. 58) 

 

Afirma-se que a interpretação do texto platônico é demasiadamente 

dependente do contexto no qual as frases e conceitos se encontram, pois a 

expressão estilística por excelência do Sócrates platônico é a ironia, uma forma 

de afirmação que não tem a sua compreensão plena executada a partir de uma 

interpretação isolada da frase analisada. 

Aprofundando o exposto previamente, Sócrates examina o conceito de 

Justiça como sendo a restituição do que foi tomado (331b)13. A assertiva que 

surge após a análise desse sentido, partindo do pressuposto de que é 

verdadeiro e possível, é a de que é justo restituir aquilo que foi tomado. O 

oposto, a injustiça causada pela restituição, é implicada ao se apresentar o 

exemplo do amigo louco (331c), sugerindo-se que a Justiça promove o bem 

daquele que dela é alvo. 

Sócrates, ao apresentar o exemplo do amigo louco (331c), mostra que a 

implicação inicial feita a partir da premissa principal, do conceito de Justiça 

apresentado, é falha pois, retirado de contexto, o conceito de Justiça como 

retribuição talvez pudesse ter como implicação a noção de que é justo restituir 

o que é tomado até mesmo a um louco, o que é prontamente refutado por 

Sócrates. 

Novamente, firma-se que qualquer sentido de Justiça no Livro 1 precisa 

ser analisado a partir e dentro das implicações que nele orbitam. Pode haver a 

necessidade de que qualquer mensagem precisa ser observada 

contextualmente, mas é melhor expor e refletir sobre esse elemento da 

interpretação textual por questões de clareza quanto às orientações intelectuais 

dessa dissertação; ademais, o texto platônico é sutil, pois porta diversos níveis 

                                                 
13 “Como este exemplo: se alguém recebesse armas de um amigo em perfeito juízo e, este, tomado de 
loucura, lhas reclamasse, toda a gente diria que não se lhe deviam entregar, e que não seria justo 
restituir-lhas, nem tão-pouco consentir em dizer toda a verdade a um homem nesse estado. (PLATÃO, 
2012. p. 09) 
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de compreensão acerca de uma mesma passagem, manifestos de acordo com 

o preparo do leitor e sua intimidade com a obra de Platão. 

Sobre as nuances da interpretação conceitual em Platão, cita-se Paviani: 

 

É preciso entender o sentido das tentativas de Platão de definir o bem, 
a virtude e o fato de elas acabarem em fracasso nos seus diálogos. Isso 
não é defeito, ao contrário, é parte integrante do método, do processo 
de aprendizagem (PAVIANI, 2013, p. 71). 

 
 Deste modo, a análise do Livro 1 busca de conceitos e implicações 

relevantes, entendidos como elementos de orientação para a interpretação 

contida nessa dissertação; intenta-se vislumbrar como o Livro 1 d’A República 

se situa dentro do contexto dos outros nove livros componentes do diálogo e 

qual é o impacto da interação entre Sócrates e Trasímaco para a compreensão 

do conceito de Justiça em seus dois âmbitos: aquele contido no Livro 1 e o 

maior, referente ao todo do diálogo aqui analisado. 

É também importante ressaltar que aqui não se tratará do interessante 

debate acerca da possibilidade do Livro 1 ter sido escrito ou não imediatamente 

antes dos outros livros d’A República, e também da possível natureza proemial 

do primeiro livro, pois tais temas são por demais distantes da análise específica 

que se pretende aqui apresentar. O Livro 1 serve como introdução ao tema 

principal da investigação filosófica n’A República, além de apresentar os 

personagens que elencarão a narrativa contida no texto. 

Sobre a possível natureza proemial do Livro 1, reforçada pela mudança 

no discurso de Sócrates ao longo d’A República, se menciona Christopher 

Rowe: 

 

O que alimenta particularmente a tentação de separar o Livro 1, 
entretanto, é o senso de que os Livros 2–10 anunciam a chegada de um 
novo Platão, escrevendo e pensando de uma nova maneira. O Livro 1, a 
partir dessa perspectiva, representa um tipo de aparição de despedida 
do velho Sócrates antes que ele dê passagem para as novas, 
ambiciosas construções que são a marca do Platão maduro (ou 
“intermediário”).14 [Tradução do Autor] (ROWE, 2007, p. 42) 
 

 

                                                 
14 What particularly feeds the temptation to separate Book 1, however, is the sense that Books 2–10 
announce the arrival of a new Plato, writing and thinking in a new way. Book 1, from this perspective, 
represents a kind of farewell appearance for the old Socrates before he gives way to the new, ambitious 
constructions that are the mark of the mature (or “middle”) Plato.  
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O que está além do caráter introdutório do Livro 1? Há nuances que 

Platão apresenta e que serão tônicas da investigação filosófica a seguir ao 

longo dos outros nove livros d’A República. Os primeiros trechos do Livro 1 

apresentam ao leitor um momento de coerção: Sócrates e Gláucon se veem 

obrigados a seguirem com Polemarco e seus acompanhantes à casa do último 

(327c)15. Nisto, Polemarco é apresentado se valendo de força física para 

persuadir Sócrates a acompanhá-lo. 

Entende-se que a menção à força física se dá de modo a marcar um 

momento anti-filosófico, no qual o convencimento se dá através da intimidação 

e da força. É perfeitamente cabível pensar a filosofia platônica como um 

exercício dialógico, sendo os diálogos do autor a maior evidência de tal fato. A 

ausência de discurso, razão (logos), no caso de Polemarco substituído por 

força (kratos), impossibilita qualquer elaboração intelectual e/ou a investigação 

racional, essencialmente constituintes da prática filosófica. Sócrates não pode 

se valer de sua argumentação para não acompanhar Polemarco e amigos. 

A substituição do discurso/razão pela força elimina o caráter intelectivo 

da abordagem e cria um impasse, caracterizando uma completa antítese de 

princípios basilares da filosofia platônica, como o uso da razão como logos, a 

investigação de um problema/questão, a análise intelectiva e a substituição dos 

argumentos através do diálogo ou da introspecção. 

Sócrates (327c) contrapõe o momento não-filosófico apresentado por 

Polemarco ao sugerir que poderia tentar convencer o grupo que o interpelava a 

deixá-lo partir. Polemarco, por sua vez, responde: “Porventura seríeis capazes 

de nos persuadir, se nos recusarmos a ouvir-vos?". Percebe-se que Platão 

novamente nos apresenta um novo requisito à filosofia, que é preciso haver 

abertura emocional entre os debatedores para que aceitem mudar de opinião.  

O exercício filosófico platônico pressupõe a busca por um conceito 

universal e verdadeiro, uma Ideia, sobre um tema. Qualquer sentido correto e 

suficiente, se encontrado, seria auto evidente em sua desejabilidade, pois 

partiria de um exercício dialético entre uma ou mais partes e seria uma 

resposta cabível a todas as circunstâncias que tratassem do conceito 

                                                 
15 “Pois então – replicou – ou haveis de ser mais fortes que estes amigos, ou tendes de permanecer aqui”. 
(PLATÃO, 2012. p. 02) 
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alcançado, se tornando algo com certo caráter de realidade, pois o alcance de 

uma afirmação suficiente e correta sobre um tema a aproximaria das formas 

platônicas sobre as quais tal afirmação trataria. 

A dialética, no contexto do parágrafo anterior, é o único caminho para a 

aproximação à Ideia, como afirmado por Platão (533d): 

 

O método da dialética é o único que procede, por meio da destruição 
das hipóteses, a caminho do autêntico princípio, a fim de tornar seguros 
os seus resultados, e que realmente arrasta aos poucos os olhos da 
alma da espécie de lodo bárbaro em que está atolada e eleva-os às 
alturas, utilizando como auxiliares para ajudar a conduzi-los as artes 
que analisamos. (PLATÃO, 2012, p. 347)   

 

Na impossibilidade de uma conduta razoável por parte de um dos interlocutores 

envolvidos em um diálogo, não se pode pensar que haja condições para uma 

mudança conceitual bem-sucedida. A atitude resistente do interlocutor que não 

aceita ser convencido cria uma situação de distância da verdade. 

Esse afastamento se configura pela impossibilidade de que uma pessoa 

se distancie de sua condição de ignorância para abraçar um exercício de 

reformulação conceitual que, se corretamente conduzido, o coloque mais 

próximo da verdade sobre um conceito, representado por sua Ideia. Essa 

insistência na dificuldade, dúvida (aporia), mesmo não se tratando de uma 

condição possível para a filosofia, ainda assim possui um elemento 

fundamental que está ausente no convencimento através da força, que é o uso 

do discurso.  

A ida dos personagens à casa de Polemarco e o início do diálogo deste 

com Sócrates marca, então, o início do momento de uma dialogia filosófica e 

oral na narrativa. Nele, todos os interlocutores ativos mostram-se desejosos por 

debater sobre as questões apresentadas, abandonando a irascibilidade que 

Polemarco demonstra ao ser confrontado com a possibilidade de não ter 

Sócrates como hóspede (327c)16.  

Imagina-se que Platão sugere que o exercício do pensamento é melhor 

praticado quando livre da tirania do “amo delirante e selvagem” (329c)17, dos 

                                                 
16 “Então compenetrai-vos de que não vos ouviremos”. (PLATÃO, 2012. p. 02) 
 
17 “Sinto-me felicíssimo por lhe ter escapado, como quem fugiu a um amo delirante e selvagem”. 
(PLATÃO, 2012. p. 05) 
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apetites do corpo. Os próprios diálogos platônicos não excluem os jovens do 

exercício filosófico, já que Meno, Polemarco, Lisis e Alcibíades são alguns dos 

exemplos da presença da juventude na lista de personagens d’A República, 

além de alguns desses jovens figurarem como personagens principais de 

outros diálogos platônicos. 

Cita-se Paviani no que trata da relação entre pensamento e corpo para 

Platão: 

 

O problema das relações entre os sentidos e o conhecimento, ou entre 
a sensação/percepção e a crença verdadeira justificada, é apresentado 
de modo mais direto no Teeteto. Platão faz distinções entre aisthesis e 
doxa. A aisthesis pode ser traduzida como juízo perceptivo. Mas, no 
Teeteto, a ciência ou o conhecimento não é sensação ou percepção 
nem opinião. Platão também distingue o modo de perceber corpóreo, 
isto é, com os sentidos do ouvido e da visão e o modo de ver por ela 
mesma, sem a ajuda dos sentidos (PAVIANI, 2013, p. 129). 

 

Então, deve-se pensar sobre qual é a característica inerente à 

maturidade que permite uma melhor aproximação à boa prática filosófica. O 

texto (329c) já deixa clara a principal razão, que é o afastamento de impulsos, 

predisposições e necessidades que possam distanciar o homem de duas 

condutas fundamentais do exercício filosófico: a prática intelectual da dialética 

e o ceticismo argumentativo orientado à busca da verdade. 

Por ceticismo argumentativo entenda-se a conduta inquisitiva, 

representada n’A República por Sócrates, que tem por princípio o entendimento 

do mundo a partir do diálogo, através de uma atitude de questionamento 

acerca da veracidade de afirmações. Tal atitude é cética pois, quando 

defrontada com algo digno de ser investigado, não confirma o que foi dito nem 

refuta aquilo que foi afirmado sem que haja antes uma investigação racional.  

Aqui se vislumbra a hipótese que a desvinculação das funções públicas 

advinda da maturidade pode trazer o interesse pelo debate sobre especulações 

conceituais, não necessariamente de aplicação imediata. O homem maduro 

pode ter mais maturidade e razoabilidade quanto ao que pensa; a juventude, 

ao contrário, traz consigo os desejos do corpo, a energia juvenil e as 

obrigações políticas e sociais: do cidadão para com a polis, para com sua 
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família e esposa. Deste jovem cidadão é esperado que tenha um emprego, que 

vá à guerra e à assembleia e que seja pai e marido.  

Também especula-se que a maturidade traz ao cidadão o desencargo 

de muitas obrigações para com a Cidade-Estado e para com a família, já que o 

homem maduro passa do papel de cuidador para o de cuidado. Não tendo que 

ocupar seus dias com atribulações da vida cotidiana e do trabalho, pode se 

dedicar melhor à busca das grandes respostas, em grupo ou individualmente. 

A própria idade do homem é uma questão importante para Platão, n’A 

República, no tocante à educação a ser dispensada pelo governo. Cita-se 

Thomas Szlezák: 

 

Na República, o preciso programa para a formação da elite filosófica 
dos governantes pressupõe que o conteúdo da educação não esteja 
livremente à disposição de todos. Por exemplo, a prescrição de conduzir 
apenas os mais capazes à contemplação do princípio supremo, a Idéia 
do Bem, e isso apenas depois dos 50 anos (República, 540a), 
simplesmente não faria sentido se os jovens de 20 anos – entre os 
quais os talentos médios e mais fracos, que devem ser excluídos da 
“educação mais precisa” (503d) – pudessem obter informações em toda 
parte, até mesmo na forma escrita, sobre as atividades filosóficas da 
última fase. (SZLEZÁK, 2005, p. 31) 

 

Entende-se que a maturidade, isoladamente, não é suficiente nem 

necessária para o desenvolvimento do interesse filosófico. Apresenta-se, 

então, como um facilitador da dedicação à filosofia, pois o desencargo das 

obrigações advindo da maturidade costuma produzir tempo livre, que pode ser 

usado para o engajamento filosófico. 

À pessoa madura pode faltar a pujança intelectual e a disposição física 

para os longos debates, atributos típicos da juventude, mas tem por aliados a 

experiência e a prudência que costumam advir com a idade. Entende-se aqui 

que os próprios personagens Trasímaco e Sócrates possuem atributos 

associados à juventude e à maturidade.  

Sócrates, prudente, questiona aquilo que lhe é dito, talvez por entender 

que nem tudo é o que aparenta ser e que os homens se enganam. Experiente, 

vale-se de um histórico de debates públicos em Atenas como auxílio à sua 

argumentação contra Trasímaco e, posteriormente, à explanação detalhada 

daquilo que compõe a República. Entende-se que Sócrates, no Livro 1, 
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representa também os traços desejáveis da maturidade quando aplicados ao 

exercício filosófico. 

Menciona-se também o fato de que Platão, em seus diálogos, apresenta 

Sócrates – descrito por Platão como o filho de comerciantes e homem de 

poucas posses – em situações dignas da aristocracia ateniense. Lembra-se 

que Platão não apresenta Sócrates envolvido em qualquer trabalho com o 

objetivo de sustentar sua família: ao contrário, Sócrates depende da boa 

vontade alheia para subsistir. Além disso, Sócrates envolve-se constantemente 

em debates acerca de questões intelectuais, além de ser representado em 

banquetes e passeios em Atenas. 

Trasímaco, aqui entendido como figurativamente jovem, vale-se de 

audácia e de uma presunção imatura quanto a seu conhecimento sobre a 

Justiça. Ele, simbolicamente, representa o jovem insolente que, pensando 

compreender o que não domina, lança-se contra Sócrates ao tê-lo como um 

defensor de noções retrógradas e ingênuas, com o intuito de ensiná-lo e 

atualizá-lo. 

   O embate entre Sócrates e Trasímaco é o ápice da progressão 

dramática do Livro 1. Inclusive, a mais contundente contribuição do Livro 1 à 

República é o estabelecimento do objeto de investigação a ser perseguido ao 

longo d’A República. Naturalmente, A República torna-se muito mais do que 

uma investigação direta sobre a Justiça na Cidade-Estado e no homem, 

passando a apresentar uma solução no discurso (logos) para a realização do 

gênero da Justiça. 

Sobre A República, cita-se Paviani: 

 

A Ideia de bem e de dialética são apresentadas como noções 
necessárias para fundamentar a polis ideal e justa, portanto, sem uma 
fundamentação mais completa. No livro VIII, após examinar as cinco 
modalidades de constituição que correspondem às formas de vida 
humana, descritas com um toque de pessimismo e até de empirismo, 
Platão volta a insistir no programa educativo, e acrescenta que a polis 
ideal deve ser governada por alguém com formação centrada na 
filosofia. (PAVIANI, 2013, p. 108)  
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A ausência no Livro 1 de uma passagem tão memorável quanto a do Mito da 

Caverna é compensada pela presença da notável e impactante declaração de 

Trasímaco (338c)18. 

Rocha Pereira trata de uma característica importante do Livro 1 em 

relação aos outros d’A República: 

 

[...] é neste diálogo que se desenha a bifurcação entre o método de 
Sócrates e o de Platão: no Livro I evidencia-se a falência daquele; a 
continuação mostra os novos caminhos, segundo os quais não é cada 
um a organizar a sua busca do bem, mas a ordem social é que há de 
tirar de cada um o melhor. (ROCHA PEREIRA, 2012, p. IX)  

 

Percebe-se que um dos maiores elementos de distinção do Livro 1 em relação 

aos outros livros componentes do diálogo aqui estudado é exatamente a crítica 

mudança de método, de abordagem evidenciada por Cornford19. Naturalmente, 

o contraste entre o entendimento socrático e o platônico acerca da virtude 

(arete) aplicada à política fica ainda mais marcante quando o Livro 1 é 

considerado, apesar de sua aporia final: uma parte indivisível d’A República. 

 A diferença entre o entendimento Socrático e o Platônico sobre a virtude 

na política encontra-se no fato de que Sócrates defende a virtude política 

através do auto entendimento e da busca interpessoal pela verdade, ignorando 

qualquer tipo de aplicação da virtude através da educação massificada e dos 

atos de governo; Platão, em contraste, utiliza A República como uma forma de 

afirmação de que apenas o Estado organizado pode instaurar a virtude sobre a 

República, através de um método pedagógico abrangente a todos os cidadãos 

da Cidade no Logos. 

O Sócrates platônico, identificado por suas abordagens individuais ou 

em pequenos grupos e precedentes a questionamentos indutivos, na tentativa 

de esclarecer um sentido sobre algo, não sugere que a virtude (arete) seja um 

projeto coletivamente instituído, sendo no máximo individualmente alcançável 

por cada cidadão de Atenas. Platão apresenta n’A República um Sócrates que 

faz parte da criação intelectual de um projeto de governo que permita que cada 
                                                 
18 “Ouve então. Afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte”. (PLATÃO, 
2012. p. 16) 
 
19 Melhores informações sobre a hipótese de Cornford acerca de uma mudança de método filosófico 

durante o Livro 1, do socrático para o platônico, podem ser encontradas em The Republic of Plato. 

Translated with Introduction and Notes by F. M. Cornford, Oxford University Press, 1969. 
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homem da Cidade-Estado alcance sua virtude, a excelência que apenas se 

realiza quando o homem executa as atividades que lhe são próprias. 

Quando Rocha Pereira afirma que, n’A República, há uma transição do 

método socrático para o platônico (2012, p. IX), dá ensejo à hipótese aqui 

apresentada de que a prática interpessoal da filosofia, tão comumente atribuída 

a Sócrates, já não é suficiente para orientar a polis ao Bem. Assim, Platão 

distancia-se de Sócrates ao propor uma abordagem de governo para a 

promoção do Bem. 

Os métodos acima descritos não são excludentes; ao contrário: aqui 

entende-se que o método platônico, de governo é uma evolução do método 

socrático, interpessoal. A limitação do método socrático quanto à promoção 

ética na polis manifesta-se numericamente, pois Sócrates não poderia ter 

acesso a todos os atenienses valendo-se de uma abordagem dialógica, como 

costumava fazer.  

Os métodos tradicionais de comunicação às massas, notadamente o 

discurso e as cartas, quando lidas em público, são deficientes exatamente por 

não promoverem o diálogo com o autor do texto, visto que o mesmo muitas 

vezes encontra-se ausente ou não pode dar atenção a todos os que 

comparecem a seu monólogo. Percebe-se, aqui, a crítica platônica à 

insuficiência do monólogo como forma de criação filosófica ao se valer de 

Trasímaco, um retor, como antagonista de Sócrates. 

Sócrates não teria condições de examinar cada habitante da polis e 

também não teria garantias de que suas palavras, quando aceitas por alguém 

influente como um governante, se converteriam em atos de governo fiéis à 

suas premissas éticas. Desse modo, a única forma de levar às massas a uma 

conduta ética seria através do estabelecimento de um governo de pessoas 

preparadas, filósofos, que se valeriam da educação estatal para a instrução 

ética. 

É por isso que Platão apresenta a solução ética para a polis como uma 

iniciativa abrangente de governo. O método platônico de ensinamento ético n’A 

República é devedor ao método socrático no momento em que aquiesce a 

necessidade da formação dos reis-filósofos, estes instruídos através de 

preleções ao estilo socrático.  
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O enfoque desta suposta transição de métodos é a mudança de uma 

incitação à virtude individual para uma exortação da virtude coletiva e tutelada 

por um Estado, de modo a superar a expectativa silenciosa do Sócrates 

platônico de que sua maiêutica incitaria seus interlocutores à virtude e ao Bem, 

e que aqueles poderiam manter-se assim orientados mesmo quando distantes 

de sua companhia. 

Nesta dissertação entende-se que tal expectativa socrática quanto às 

mudanças éticas causadas por seu discurso dá-se pois o Bem é a melhor 

manifestação de uma Ideia (508e), situação na qual todos os envolvidos estão 

fazendo aquilo que lhes é próprio (dynamis) e de maneira a efetivar todas as 

potencialidades envolvidas. Correlaciona-se isso à tese de que, no método 

socrático, aquele que não está orientado ao Bem não o faz por ignorância, 

pois, novamente, o Bem é algo transcendente e que permite a execução de 

tudo da melhor maneira possível, de acordo com a respectiva dynamis. 

Sobre o Bem, cita-se Luc Brisson e Jean-François Pradeau: 

 

Na tradição grega, o bem (tò agathón) é aquilo cuja posse proporciona a 
felicidade (eudaimonía), que é o fim último perseguido por todo o ser 
humano (Ban., 205a). Por isso, para definir o bem, convém lembrar que 
para Platão um ser humano é um vivente, definido como a associação 
provisória de uma alma com um corpo. Nessa perspectiva, os bens para 
o corpo serão uns e os bens para a alma, outros. E, como a alma e o 
corpo não têm as mesmas funções, estabelece-se uma ordem de 
prioridade entre esses bens: o bem da alma deve prevalecer. 
(BRISSON e PRADEAU, 2010, p. 16) 

 

Uma questão a ser considerada no pensamento de Platão, em seu 

Sócrates dos diálogos da juventude, é a pressuposição de que um contato 

parcial com o Bem implicará na prática do mesmo, que o contato com a virtude 

será comunhão com a mesma. Esse Sócrates parecia ignorar o fato de que é 

possível ouvir sobre o Bem e não vivê-lo. Desse modo, a polis não se 

permeava da virtude visto que os interlocutores de Sócrates eram incapazes de 

conhecer e praticar a arete, ou ainda não desejavam fazê-lo por acreditarem 

que seus interesses confrontavam as sugestões do exame dialógico promovido 

pelo mestre de Platão. 

O momento da mudança entre a abordagem dita Socrática para a 

Platônica, iniciada no Livro 1, está também na percepção de que deve partir do 
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Estado o suprimento da carência do homem quanto à orientação ao Bem ou ao 

seu próprio, à sua virtude. O traçado político apresentado ao longo dos livros 

d’A República sugere exatamente que o Estado seja forte quando o indivíduo é 

fraco, e que aquele possa guiar os cidadãos da Kallipolis em direção à 

harmonia. 

A proposta executada na Kallipolis aquiesce que apenas o discurso 

(logos) estruturado e cristalizado dentro das normas da cidade poderia inibir os 

comportamentos individuais que colocassem seus próprios interesses acima 

daqueles da comunidade, desestabilizando a sociedade. Platão indica, com 

isso, que a harmonia e o Bem são inalcançáveis aos que se encontram em 

contextos políticos afastados das formas platônicas, há pouco mencionadas. 

Ou seja, o indivíduo não poderia desenvolver seus potenciais e buscar as 

formas enquanto estivesse cercado da corrupção e da opinião (doxa) que 

dominavam a Cidade-Estado convencional.  

Esta polis, mesmo democrática, ainda era habitada por humanos 

dotados de interpretações equivocadas acerca dos valores importantes à boa 

vida, aqui um sinônimo de vida conforme o Bem, como os investigados pelo 

Sócrates platônico. 

A impossibilidade de ser virtuoso em um contexto degradado sugeriria a 

necessidade de uma reformulação da ordem política e social, de modo que a 

Cidade-Estado fundada no discurso poderia corrigir as falhas estruturais da 

polis grega. Cita-se Rodrigo Araújo quanto ao papel da lei na República: 

 

Na busca por superar conflitos de diversas naturezas, a lei será 
considerada o eixo do projeto educativo na cidade. A lei estará 
destinada a formar os cidadãos que ela mesma necessita, a convertê-
los em iguais. A lei será o paradigma da virtude. (ARAÚJO, 2009, p. 56)  

 

A possibilidade do Livro 1 ser o palco da coletivização da busca pelas 

virtudes (aretai), coletivização essa que aqui se entende como sendo o método 

platônico mencionado por Rocha Pereira (2012, p. XXXI), é plausível; Platão 

teria percebido a fragilidade do homem manifesta em sua propensão ao vício, o 

que o fez propor uma alternativa à essa fragilidade sob a forma da República. 
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Dado o exposto, parte-se para a análise do impacto do diálogo entre 

Sócrates e Trasímaco, no Livro 1, para uma melhor compreensão do conceito 

de Justiça. 

 

1.1 O IMPACTO DOS CONCEITOS DE JUSTIÇA DE CÉFALO, SÓCRATES E 

TRASÍMACO NO ENTENDIMENTO DA JUSTIÇA N’A REPÚBLICA 

 

Platão apresenta, no Livro 1, a figura mordaz e incisiva de Trasímaco, 

assim como a sóbria e plácida imagem de Céfalo. Dado o impacto da fala de 

ambos os personagens durante o Livro 1, será feita breve análise sobre as 

implicações, para a compreensão da Justiça, do discurso e de conceitos 

defendidos por Céfalo e Trasímaco, analisando a relação do texto que cabe a 

ambos os personagens com o discurso de Sócrates. 

Até a primeira intervenção, decididamente furiosa, de Trasímaco 

(336b)20, o fluxo da discussão entre Sócrates e os presentes pode ser resumido 

em um momento de aclimatação dramática, no qual o ambiente e 

circunstâncias da cena são descritos (327a-330d); outro momento importante é 

a introdução a um dos grandes temas d’A República através da primeira 

abordagem à Justiça (331c)21, que segue até o final do Livro 1. Tal divisão tem 

por objetivo tornar claros dois fatos, o primeiro que a discussão sobre a Justiça 

toma boa parte do Livro 1 (331a-354c) e o segundo que Trasímaco ocupa boa 

parte do diálogo do Livro 1, como observa-se através de sua primeira fala 

(336c)22 e de sua última (354a)23. 

Não obstante o conceito de Justiça analisado no Livro 1, Araújo analisa 

a suficiência de tal conceito:  

 

 

 

                                                 
20 “Assim que parámos e eu disse aquelas palavras, não mais ficou sossegado, mas, formando salto, 
lançou-se sobre nós como uma fera, para nos dilacerar”. (PLATÃO, 2012. p. 19) 
21 “Mas essa mesma qualidade da justiça, diremos assim simplesmente que ela consiste na verdade e em 
restituir aquilo que se tomou de alguém, ou diremos antes que essas mesmas coisas, umas vezes é justo, 
outras injusto fazê-las?” (PLATÃO, 2012. p. 09) 
22 “Que estais para aí a palrar há tanto tempo, ó Sócrates?” (PLATÃO, 2012. p. 20) 
23 “Regala-te lá com este manjar, ó Sócrates, para o festival das Bendideias!” (PLATÃO, 2012. p. 51) 
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As fontes para a resolução do conflito ético assentam na teoria da 
virtude simultaneamente na alma e na cidade. Na República, ao 
articular a cidade com a teoria da virtude, na cidade e no cidadão, 
Platão supera a oposição nomos/physis, impondo a subordinação do 
político ao ético, com a sua reformulação da ética no campo da cidade. 
(ARAÚJO, 2009, p. 60) 

 

Quanto à delimitação da discussão da Justiça, que o debate sobre o tema 

começa ainda antes da primeira dúvida de Sócrates sobre o sentido 

apresentado por um de seus interlocutores (331c). O início do debate sobre a 

Justiça se dá a partir da primeira fala de Céfalo sobre a maturidade, que dá 

ensejo ao pedido de esclarecimento de Sócrates e é um momento narrativo 

fundamental para o encadeamento de opiniões para a discussão do tema. 

Deste modo, considera-se que os trechos 331a-b são inseparáveis da 

busca sobre o conceito de Justiça, mesmo que a primeira menção à injustiça 

(331a) se dê um pouco antes do primeiro momento investigativo sobre a 

Justiça (331c). 

Explorados os detalhes acima, deve-se agora considerar o trâmite das 

refutações acerca da Justiça presentes no Livro 1 e que, seguindo o método do 

Sócrates de Platão, percorre três sentidos de Justiça (331b-d, 331e-332b, 

338c,). Os três são insuficientes por serem demasiado específicos na busca 

por um conceito abrangente e irrefutável, de modo a satisfazer o esforço por 

um conceito geral. Demonstra-se abaixo a insuficiência dos três sentidos 

mencionados acima. 

Em 331b-d, Platão afirma que a Justiça é “dizer a verdade e restituir 

aquilo que se tomou” (331d), não negando a opinião de que a Justiça é dizer a 

verdade, mas afirmando-a. Quanto à restituição, Sócrates facilmente mostra 

que nem todas as devoluções daquilo pertencente a outrem são desejáveis, 

visto que por vezes podem prejudicar o destinatário. Platão mostra, com a 

refutação acima, que a Justiça não pode ser responsável pelo mal alheio, 

antecipando a opinião de que a justiça é o bem alheio. 

331e-332b nos apresentam a noção de que o justo é “restituir a cada um 

o que se lhe deve” (331e), que é logo evoluída para a opinião de que deve-se 

fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Sócrates novamente rechaça a 

noção de que a Justiça pode ser algo relacionado ao mal alheio; aqui entende-

se que tal afastamento da Ideia de Mal está em perfeita consonância com a 
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ética platônica que tem por norte a aproximação do Bem através da realização 

de cada dynamis. 

A definição presente em 338c é a de que a justiça “não é outra coisa 

senão a conveniência do mais forte”. A insuficiência desta opinião encontra-se 

no fato de que a noção de mais forte, mesmo que entendida como Estado 

(339a), é variável. A conveniência de cada Estado pode variar em diferentes 

contextos; além disso, a vinculação da Justiça ao poder imposto através da 

força é algo distinto do modelo dialético apresentado por Platão. Não se pode 

realizar a Justiça na physis sem o intermédio da dialética e do apreço filosófico.    

No Livro 1, Platão não apenas refuta três opiniões sobre o que é a 

Justiça, mas também busca afastar formas de pensamento, orientações que 

não apontam para a direção desejável, afastamento esse que eventualmente 

levará ao conceito adequado sobre a Justiça. Sobre essas orientações, pode-

se ressaltar a tomada da Justiça como um bem meramente alheio, refutada 

posteriormente (345d-e). Cita-se Platão: 

 

Por estas razões, eu concluí há pouco que é forçoso que concordemos 
que todo o governo, como governo, não tem por finalidade velar pelo 
bem de mais ninguém, senão do súbdito de que cuida, quer este seja 
uma pessoa pública ou particular. (PLATÃO, 2012, p. 35) 

 

Também está no Livro 1 a noção de Justiça como mera retribuição, 

desfeita após o contido em 335e, uma Justiça como um bem individual e sem 

relação com a comunidade, atacada ao longo dos quatro primeiros livros d’A 

República. Cita-se Platão: 

   

Portanto, se alguém disser que a justiça consiste em restituir a cada um 
aquilo que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo 
deve fazer mal aos inimigos, e bem aos amigos – quem assim falar não 
é sábio, porquanto não disse a verdade”. (PLATÃO, 2012, p. 18) 
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Teixeira comenta a natureza da Justiça n’A República: 

 

Por diversas vezes, Platão refere-se à virtude como sendo uma 
harmonia. A virtude harmoniza os diversos elementos que compõe o 
complexo humano. [...] Tanto no Górgias quanto em A República, a 
justiça (dikaiosyne) aparece como a virtude mais importante. 
Praticando-a, nos assemelhamos ao que é invisível, divino, imortal e 
sábio. Por meio da justiça, chegamos à felicidade. (TEIXEIRA, 2006, p. 
37) 

    

A discussão sobre a Justiça, iniciada com uma interpelação acerca da 

riqueza, inicia-se com a resposta de Céfalo a Sócrates sobre os benefícios da 

riqueza. O acompanhamento dos momentos iniciais da fala do estrangeiro 

permite perceber que ele considera a riqueza como um meio de acesso à 

Justiça, um facilitador da execução de práticas que, para a personagem, darão 

paz de espírito e a sensação de dever cumprido a quem as exercer, 

principalmente na maturidade. 

Agora, sobre a noção de Justiça que afirma que se deve dizer a verdade 

e pagar o que se deve, percebe-se que esse argumento, possui dois aspectos, 

um retributivo e outro piedoso. Ambos serão tratados a seguir. 

O aspecto retributivo da opinião de Céfalo sobre a Justiça mostra-se no 

pagamento dos débitos, sugerindo que deve haver um elemento harmônico nas 

relações entre pessoas, que é o necessário equilíbrio para a boa manutenção 

das relações interpessoais. Céfalo sugere que a insatisfação gerada pela 

quebra dos acordos políticos torna penoso o envolvimento coletivo para 

interesses comuns, o que inviabilizaria o refinamento das relações políticas e 

sociais dado um estado de insegurança jurídica e política, sob o qual não se 

poderia ter certeza da aplicação de uma isonomia na relação entre credor e 

devedor, na qual ambos herdam vantagens e desvantagens da ação de 

empréstimo. 

O aspecto piedoso do conceito trazido por Céfalo surge quando o 

mesmo advoga pela sinceridade, sugerindo que a verdade agrada aos deuses 

e que o homem pio deve tratar das coisas como são. Percebe-se que a 

representação da personagem como um homem piedoso, visto que estava 

envolvido em um rito sacrificial durante a chegada de seus convidados, reforça 
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a visão há pouco exposta; além disso, o esforço filosófico de Platão já se 

encontra sugerido no apreço de Céfalo pela verdade.  

Para Platão, a busca pelas coisas verdadeiras, como são, é a condição 

necessária e final para o conhecimento, e Céfalo assim o dá a entender ao 

sobrepor a verdade às posses, pondo-as como mais uma forma de acesso à 

virtude (arete). 

A busca pela verdade requer, para Platão, o uso do logos. A verdade, a 

estabilidade nela presente e aquilo que pertence à alma são priorizados sobre 

o que é referente ao corpo. Sobre isso, cita-se Teixeira: 

 

Em A República, descreve de um modo trágico a existência daqueles 
que pautam sua vida segundo o imperativo do prazer: vivem errantes, 
são incapazes de ultrapassar o limite do prazer e elevar-se até o 
verdadeiro ser, nem podem provar o que seja um prazer sólido e puro. 
Engordam e acasalam-se, semelhantes aos animais, vivem pela 
cupidez dos sentidos, dilaceram-se e batem uns nos outros, matando-se 
por causa de seu apetite insaciável. Passam a vida em prazeres 
misturados com sofrimentos, são fantasmas do prazer verdadeiro. São 
insaciáveis, porquanto não enchem de alimentos consistentes a parte 
real e estanque de si mesmos. (TEIXEIRA, 2006, p. 30) 

 

Céfalo aqui é um bom exemplo daquele que passou, dada sua idade, a 

priorizar as questões do logos e afastar-se da primazia dos prazeres do corpo. 

Ainda sobre tal personagem, retorna-se ao debate na casa de Céfalo. 

Polemarco substitui seu pai na conversa e assume um sentido de Justiça 

segundo Simônides24, afirmando que o justo consiste em dar a cada um o que 

lhe é devido. Pode-se observar que esse sentido é herdeiro do conceito 

apresentado por Céfalo, assim como Polemarco é seu herdeiro na discussão.  

Entende-se o fato do conceito atribuído a Simônides não ser, 

sobremaneira, empecilho para a percepção do paralelo observado acima. Nota-

se que o segundo sentido de Justiça expande a abrangência da mesma ao 

contemplar quaisquer tipos de débitos, pois o pagamento destes é uma forma 

                                                 
24 Simônides (gr. Σιμωνίδης) foi o mais importante autor de epigramas do Período Arcaico. Era tio do 
poeta Baquílides. Nasceu em -556, na ilha de Ceos, e morreu por volta de -468. Era extremamente 
versátil e também compôs hinos, ditirambos, epinícios e elegias. Compunha por encomenda e esteve em 
Atenas por volta de -522, trazido pelo tirano Hiparco; depois, foi para a Tessália e voltou a Atenas em -
490. Esteve aparentemente também em Siracusa, na época do tirano Hieron I (-476), e em Acragás, 
durante a tirania de Teron (-488/-472). Segundo a tradição, Simônides inventou o epinício e foi o primeiro 
poeta a receber pagamento pelo seu trabalho.  
(Retirado de http://greciantiga.org/arquivo.asp?num=0787) (Acessado em 19/08/2015, às 15:30). 

http://greciantiga.org/arquivo.asp?num=0787
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de dar aquilo que se deve, e também ao englobar as formas de auxílio ou 

repúdio (332d). 

Fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos é claramente uma 

manifestação também retributiva, porém de uma forma indireta e distinta 

daquela retribuição defendida por Céfalo. Nela, percebe-se que há um caráter 

de punição e de recompensa ao se fazer o bem àqueles que são amigos, 

sugerindo que estes são os que nos fazem o bem, e ao se fazer o mal àqueles 

que são inimigos, também dando a entender que são os que nos fazem mal. 

O caráter da Justiça se dá na sugestão de que a prática do bem aos 

homens deve ser retribuída por esta mesma coletividade abstrata, além de 

suscitar a Ideia de que o Bem atrai aquilo que lhe é semelhante, o mesmo 

ocorrendo com o Mal. Mesmo não havendo uma menção direta a uma forma de 

recompensa e/ou punição política, percebe-se que é possível uma expansão 

da Ideia de amigos, ao se afastar do círculo de amizades de um só ser e 

ampliar os horizontes deste conceito para a própria polis, formada por inúmeros 

conjuntos de amigos e de inimigos. 

O homem que faz mal ao seu inimigo está, como Sócrates mesmo 

revela em seu debate com Polemarco, afastando àquele outro da própria Ideia 

de Bem. Assim, considerando que o afastamento do Bem contraria toda a ética 

platônica, está de acordo o ataque de Sócrates à imposição do mal ao inimigo; 

pensa-se que tal sugestão pode corroborar um ordenamento inteligível do 

mundo, visto que sugere a atração entre gêneros semelhantes. 

É importante ressaltar que a ética platônica busca aproximar o indivíduo 

do Bem, e há de se concordar com Paviani, quando este afirma: “O objetivo 

último da filosofia é o acesso à idéia de bem” (2013, p. 29).  Sobre a ética 

platônica, cita-se Paviani: 

 

A ética platônica caracteriza-se principalmente pelos conceitos de 
virtude, de bem e de felicidade e, ainda, de prudência, de justiça, de 
coragem e de moderação postos como condições de moralidade do 
indivíduo e da cidade. Esses conceitos dependem de um conjunto de 
outros aspectos; por exemplo, dos modos de existência da alma, das 
relações dos saberes, da constituição psicológica e social da cidade, 
das formas de governo, das relações entre a felicidade e os prazeres 
mistos e puros, e até da organização do cosmos e da sua relação com a 
alma do mundo (PAVIANI, 2013, p. 29). 
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Por fim, Trasímaco faz seu ataque raivoso e descritivo, buscando afirmar 

os fatos como costumam ser e refutando a busca socrática por gêneros 

definidores, que pode acabar por criar sentidos distintos de suas manifestações 

cotidianas. Trasímaco dá a entender a Sócrates que o que importa é ter como 

real aquilo que o mundo nos apresenta, e que a afirmação platônica de uma 

realidade diferente é fútil. 

Trasímaco traz uma visão descritiva das sociedades, em que as 

relações de poder eram estabelecidas inicialmente pela força e, após diversos 

desdobramentos civilizatórios, este mesmo poder passava a ser reconhecido e 

conferido aos poderosos; isso não implica em dizer que o poder não seja 

estabelecido pela força, nem que esta não seja algo sempre presente nas 

relações políticas e sociais, ou ainda que a força não possa tomar diversas 

formas. Sócrates diz que o refinamento das relações sociais, aqui representado 

pela própria existência do sentido de Justiça, não pode ser governado por uma 

prática tão excludente e primitiva quanto aquela da força, seja ela física ou 

representada pelo poder político. 

Sócrates convida Trasímaco a uma percepção da existência de outra 

via, a de uma nova possibilidade de convívio entre os homens que têm o 

interesse coletivo e a aquiescência da alteridade como algo basilar: tal atitude 

se manifesta através da própria conduta de Sócrates quando lida com 

Trasímaco. A República, em seus livros posteriores, deixa claro que a Justiça é 

a harmonia dos componentes da Cidade-Estado (434c), espelhada pela 

harmonia dos apetites do cidadão. 

Cita-se Platão: 

 

– [...] a confusão e mudança destas três classes umas para as outras 
seria o maior dos prejuízos para a cidade e com razão se poderia 
classificar de o maior dos danos. 

      – Inteiramente 
      – O maior dos danos para com a sua cidade, não dirás que é a 
injustiça?        injustiça? 
      – Como não? 

– Por conseguinte, é isso a injustiça. E a gora digamos a inversa: se a 
classe dos negociantes, auxiliares e guardiães se ocupar de suas 
próprias tarefas, executando cada um deles o que lhe compete na 
cidade, não se verificaria o contrário do caso anterior, a existência da 
justiça, e isso não tornaria a cidade justa? 
(PLATÃO, 2012. p. 188) 
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A Justiça, n’A República, nunca poderia ser um bem próprio e por isso 

precisa levar em conta as necessidades e potencialidades do outro. Esse 

senso de coletividade encontra-se perfeitamente de acordo com a Ideia de um 

cidadão da Kallipolis, nunca isolado das questões de sua Cidade-Estado nem 

desejoso de tal coisa. 

Convém mencionar que a personagem de Trasímaco foi inicialmente 

entendida como bem intencionada em suas aspirações sobre a Justiça, sendo 

por demais apegada à uma abordagem descritivista da realidade, a ponto de 

desconsiderar a tentativa de conceituação apresentada por Sócrates, 

Trasímaco representava o homem embrutecido, resultado de um pragmatismo 

forçado que é permeado por um senso de desesperança e de desconfiança 

entre os homens, um pragmatismo que pressupunha que o homem é 

intrinsicamente propenso ao mal e, portanto, precisa ser ameaçado para 

civilizar-se. 

Sócrates representa, por outro lado, a opinião de que o homem é 

intrinsicamente propenso ao Bem. Cita-se Teixeira: 

 
Em Platão, [...], aparecem duas concepções de maldade: maldade na 
alma e maldade fruto da ignorância. Existe uma tendência natural do 
homem para o bem, mas, por causa da falta de conhecimento, muitas 
vezes o homem não concretiza esse objetivo. [...] Em geral, os homens 
reconhecem o primeiro tipo de maldade (maldade como desordem da 
alma); porém, não conseguem ver a maldade muito mais radical – a 
ignorância. A ignorância só será erradicada por meio de uma educação 
comprometida com o ensino da verdade. Somente assim o mal poderá 
ser superado. O educador-filósofo, por vezes, assume em Platão um 
caráter de terapeuta. Sua missão é curar os males da alma, fruto do 
não-saber e da falta de virtude. O próprio Platão aborda com frequência 
o mal como enfermidade da alma e identifica a virtude com a saúde, e o 
mal com a doença. (TEIXEIRA, 2006, p. 69) 

 

Trasímaco realmente acredita que a injustiça deve prevalecer e sequer 

pensa que deveria ser de outra maneira: Platão mostra Sócrates afirmando que 

se Trasímaco ainda dissesse que a injustiça é um vício, porém vantajoso, 

Trasímaco poderia ser refutado (348e). Sócrates afirma, e Trasímaco 

concorda, que o sofista dirá que a injustiça é bela e forte, e que é preferível à 

Justiça. Escreve Platão: 
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Isso – disse eu – é uma posição ainda mais irredutível, companheiro, e 
já não é fácil arranjar maneira de a refutar. Porquanto, se punhas a 
hipótese de a injustiça ser vantajosa, mas concordas, contudo, com 
alguns outros, que ela é um vício ou uma coisa vergonhosa, 
poderíamos responder-te, de acordo com a opinião geral. Porém a 
verdade é que é evidente que vais afirmar que ela é bela e forte, e lhe 
atribuirás todas as demais qualidades que nós estávamos habituados a 
atribuir à justiça, uma vez que ousaste colocá-la ao lado da virtude e da 
sabedoria. 

      – Adivinhaste a pura verdade, disse ele. (PLATÃO, 2012. p. 40) 

 

Cita-se Santos, no tocante à injustiça n’A República:  

 

Correspondentemente a injustiça será a luta entre as partes da alma e a 
ingerência de umas nas outras, conducentes à revolta de uma parte 
contra o todo, visando ao comando. É na desordem e na confusão que 
consistem a injustiça, a covardia e a ignorância, em suma, todos os 
vícios (444b), sendo a saúde da alma a hierarquia que subordina as 
partes segundo a natureza, e a doença na alma a que as subordina 
contra a natureza. Daqui resulta ser a virtude a saúde, a beleza e o 
bem-estar da alma, e o vício a doença, a fealdade e a fraqueza (444d-
e). (SANTOS, 2009, p. 75) 

 

O aqui exposto não implica em dizer que Trasímaco seja um 

personagem menor. Ao contrário, pensa-se que sua importância no Livro 1 só é 

inferior à do próprio Sócrates, e que seu posicionamento é fundamental para o 

desenvolvimento filosófico do conceito de Justiça, visto que Trasímaco termina 

o diálogo anuindo o percurso lógico do argumento de Sócrates (353e). Cita-se 

Platão: 

 

– Não concordámos que a justiça é uma virtude da alma, e a injustiça 
um defeito? 
– Concordámos, efetivamente. 
– Logo, a alma justa e o homem justo viverão bem, e o injusto mal. 
– Assim parece, segundo teu raciocínio. (PLATÃO, 2012, p. 50) 

 

Afirmando conjuntamente que a Justiça é conveniência, Sócrates aplaca 

Trasímaco, chegando a afirmar que este deixou de ser desagradável (354b). 

Essa opinião comum é uma sutil sugestão de Platão, tratando da importância 

da participação da personagem do sofista na busca pela Justiça e que o 

mesmo é mais semelhante a Sócrates do que qualquer outro personagem 

presente no Livro 1, visto que ambos fazem da fala e do pensamento suas 



 

 

42 

 

 

 

principais ocupações e também que Sócrates possui diversas características 

de um sofista, como observa Henri Bergson.25  

Sócrates e Trasímaco representam posições discursivas semelhantes ao 

serem portadores de uma visão de Justiça que entende o indivíduo como 

dotado de certo poder sobre a realização alheia. Ou seja, as visões 

apresentadas por ambos os personagens ao longo do Livro 1 convergem 

quanto ao fato de que o justo, dentre as possibilidades de sentido de Justiça 

apresentadas, transfere parte de sua própria visão sobre a Justiça através da 

influência de seus atos. 

O justo, nesse momento entendido como o mais forte ou ainda o sábio e 

virtuoso, molda o mundo a partir de seu caráter (ethos), imprimindo 

externamente a maneira do relacionamento com suas predisposições, apetites 

e virtude (arete). Ou seja, de certo modo, o conceito de Justiça defendida por 

um indivíduo será também a Justiça para outro, pois o alvo da ação daquele 

que é justo receberá os frutos da orientação daquele que nele age. 

Sobre a Justiça como algo para outro, cita-se Araújo:  

 

Na pragmática política, a vida na cidade se estrutura e se estabelece 
como campo da dóxa, ou seja, da imagem e da contradição por 
excelência. O indivíduo humano, pelos argumentos que avança, pelas 
representações que produz e pelas ações que realiza na cidade, se 
encontra face a face com outro indivíduo humano. (ARAÚJO, 2009, p. 
94)  

 

A Justiça feita ao outro está em consonância com a investigação acerca 

de que se a Justiça é ou não um bem alheio (343c, 347a). Se não o fosse, não 

seria possível sequer afirmar que um indivíduo foi objeto de uma ação justa ou 

injusta, visto que o atributo da Justiça não seria capaz de ser exprimido além 

do homem que a aplica.  

Trasímaco e Sócrates concordam que a Justiça é algo feito ao outro, 

mas divergem quanto à utilidade de tal situação. A Ideia do Bem como útil 

encontra respaldo em Bergson (2005, p. 103), que escreve: “...a moral 

socrática está fundada na Ideia do Bem considerado ele próprio como residindo 

antes de mais nada no útil...”. Já Trasímaco sugere que a utilidade da Justiça 

                                                 
25BERGSON, Henri. Cursos sobre a Filosofia Grega.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 95-96 
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se encontra na prática do bem a si próprio através da orientação ao outro, 

usando-o para os próprios fins. 

O entendimento da Justiça como um bem alheio é fundamental para a 

construção de uma filosofia política inspirada naquela presente na Atenas do 

período clássico. Afinal, é impossível construir o embate político e equilibrar os 

distintos interesses sociais baseando-se em algo inefável. Entender a Justiça 

como um bem alheio é mais um passo em um processo noético orientado ao 

próprio da Justiça; o Livro 1 já apresenta um dos elementos fundamentais ao 

conceito de Justiça a ser apresentada futuramente n’A República. 

A questão a ser ponderada é a forma de relação com o outro, a maneira 

como a Justiça será aplicada sobre o outro. Sócrates claramente defende a 

orientação de uma Justiça como algo orientado ao outro, porém útil aquele que 

à pratica. Quanto à esta utilidade, cita-se Sant’Anna: 

 

  É no contexto destas dificuldades que Platão, através de Sócrates, 
tentará propor uma nova concepção de Justiça que evitará os 
problemas mencionados até aqui. Esta nova concepção parece ser 
internalista, isto é, a Justiça passará a ser definida de acordo com 
relações que ocorrem internamente ao indivíduo. Como aponta 
Trabattoni (2011, p. 98), Platão argumentará que “[...] a Justiça, contra a 
tese de Trasímaco, é ao mesmo tempo um bem/útil alheio e um bem/útil 
para si próprio”. (SANT’ANNA, 2013, p. 85)   

 

Corrobora-se com a visão de Sant’Anna, quando afirma que a Justiça 

assume uma representação de um acordo entre as relações interna do 

indivíduo, visto que tal visão está de acordo com a noção platônica de que a 

Justiça é a harmonia entre os elementos da alma. 

Há implicações sutis no diálogo entre Sócrates e Trasímaco que 

decididamente superam a mera apresentação de mais um sentido insuficiente 

de Justiça. O papel do sofista na compreensão do melhor para o cidadão e 

para a Kallipolis, papel manifesto através da participação de Trasímaco no 

percurso interpretativo no diálogo, é algo de necessário, ainda que incômodo 

aos demais participantes do debate na casa de Céfalo. 

A força da primeira intervenção de Trasímaco no Livro 1 é algo sem par 

na narrativa daquela parte d’A República; Platão faz questão de preparar a 

entrada do sofista, também evidenciando toda a sua energia contida sob a 
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forma de revolta ante as palavras de Sócrates. Esse impulso aguerrido, puro 

embate (agon), persiste até o final do Livro 1, quando Trasímaco é acalmado 

por Sócrates. 

O entendimento correto acima mencionado revela-se na participação de 

Trasímaco, primeiro momento do Livro 1 no qual os conceitos sobre a Justiça 

perpassam a esfera interpessoal. Ao afirmar que a Justiça nada mais é do que 

a conveniência do mais forte (338c) e posteriormente refutar a ironia de 

Sócrates, que postula que se trata da força em sua acepção física (338d), 

Trasímaco inaugura uma esfera de discussão que envolve o Estado e as 

relações políticas em uma escala mais ampla. 

Ao considerar-se que o desenvolvimento de sua afirmação inicial leva 

Trasímaco a rapidamente mencionar os Estados e as diversas formas de 

governo (338d), percebe-se que essa orientação discursiva não é em vão, visto 

que Platão conduz Trasímaco a ser o primeiro portador de sua proposta política 

para o estabelecimento da harmonia e da aproximação do Bem. 

No esteio de Rocha Pereira (2012, p. X), na introdução de sua tradução 

d’A República, pensa-se que o fato de Platão escolher a figura do sofista para 

iniciar a transição entre o método socrático e o método platônico é, claramente, 

uma demonstração da importância do personagem Trasímaco dentro das 

escolhas narrativas de Platão. 

 Apesar da carência de fontes históricas sobre a vida de Trasímaco, 

Rocha Pereira (2012, p. X) pensa que tenha sido Trasímaco um dos criadores 

da prosa artística em grego ático. Mesmo sendo possivelmente o anunciador, 

no Livro 1, da orientação política de Platão para a construção da ética no 

homem, visto que a República é uma proposta política de Estado com fins 

éticos, Trasímaco chama a atenção do leitor do diálogo para o fundamento 

político da ética no contexto dos governos. 

O sofista entende a Justiça como algo determinado pela conveniência, 

proposição que já foi explorada previamente. Nas palavras de Sant’Anna: 

 

Neste sentido, se estivéssemos dispostos a aceitar a tese de 
Trasímaco, assumiríamos que a Justiça consiste em fazer o bem alheio 
em favor do bem próprio. [...] Esta concepção, que chamamos de 
externalista, não é aceita por Platão. Para ele, a Justiça, além de 
constituir um bem alheio, constitui-se, igualmente, como um bem para o 
indivíduo que a pratica. (SANT’ANNA, 2013, p. 91)   
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A interpretação autocentrada por parte de Trasímaco da aplicação da Justiça é 

incompatível com a visão epistêmica platônica acerca dos gêneros e das 

formas de manifestação da realidade. Platão sugere que cada gênero é um em 

si mesmo e participante de um gênero maior, e que só há uma Ideia que não 

ajuda a compor outros gêneros, em verdade servindo de substrato a eles, que 

é o Bem. Sobre a precedência do Bem sobre as outras Ideias, cita-se David 

Sedley:  

 

Ao invés, considero que o bem se sobressai sobre as outras formas 
pois ele leva em conta o conceito próprio e específico a cada forma, 
seja a justiça, a largura, a estranheza, ou (possivelmente) o homem. 
Considere a justiça primeiro. Mesmo se você tiver formulado com 
sucesso uma definição da justiça, você não a entende completamente 
até que você entenda o que faz da justiça boa.26 [Tradução ao Autor] 
(SEDLEY, 2010, p. 268-269) 

 

Bergson (2005, p. 112-113) escreve “A dialética propriamente dita é 

definida por Platão como a arte de fazer, de um, vários e, de vários, um. É um 

procedimento de divisão e de recomposição”. A possibilidade unitarista no 

contexto político pode surgir apenas da aplicação das mesmas premissas a 

todos, através do instituto da norma. Sem a norma, qualquer possibilidade de 

organização política degrada-se na multiplicidade dos interesses próprios e da 

vastidão dos homens. 

Deste modo, a Justiça precisa manifestar-se como um bem alheio 

uniformizado. Para tal, Platão preconiza a implementação de uma estruturação 

de normas e costumes em sua República, de modo a garantir a estabilidade de 

uma estrutura de poder voltada ao Bem. Novamente, menciona-se uma 

dificuldade do método socrático, a de presumir que o Bem, através dos homens 

a ele orientados, pudesse se estabelecer na polis do cidadão para o Estado, e 

não o contrário. 

Platão, ciente da impossibilidade da influência total e diversa de um ou 

mais cidadãos sobre a amplitude do Estado, inverte tal ordem e faz o Bem 

chegar ao cidadão por intermédio da estrutura estatal d’A República, orientada 

                                                 
26 Rather, I take it that goodness stands over other Forms because it accounts for the proper concept 
specific to each Form, be it justice, largeness, oddness, or (possibly even) man. Take justice first. Even if 
you have successfully formulated a definition of justice, you don’t fully understand it until you have worked 
out what makes justice good.  
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ao Bem e harmônica. A Justiça, portanto, é o resultado da soma de esforços de 

cidadãos orientados por normas, não podendo haver Justiça sem convergência 

de interesses nas relações políticas.  

Caso haja a aplicação da Justiça sem levar em conta o interesse alheio, 

aquela se torna um bem próprio. Do contrário, se apenas a conveniência alheia 

for levada em conta quando da aplicação da Justiça, esta não será útil a quem 

a pratica. 

Então, entende-se a Justiça como um bem que é alheio e útil a quem a 

aplica e a quem a recebe. Essa unificação tem o mesmo caráter de unicidade 

que há pouco afirmou-se como presente no pensamento de Platão. A 

República, para se validar, precisa estar de acordo com o conceito platônico da 

dialética mostrada por Bergson (2005, p.112-113); da multiplicidade de 

interesses dos cidadãos, deve surgir o Bem. Este, transmitido pela organização 

estatal, torna-se parte múltiplo ao ingressar nos cidadãos.  

De certa maneira, o processo de organização da República é também 

dialeticamente estruturado, através da ação do Estado para a transmissão 

normativa do Bem, e dialeticamente concebido, por intermédio da conversa 

entre Sócrates e seus demais ouvintes e interlocutores. O método platônico de 

acesso ao conhecimento é também o condutor para o exercício das virtudes 

(aretai). 

Por fim, convém tratar brevemente da natureza do forte, primeiro 

apresentado por Trasímaco (338c). Compreender tal natureza se faz 

necessário porquanto as intenções e predisposições do governante, em um 

entendimento usado como sinônimo de governante durante o Livro 1, são 

fundamentais para a interpretação acerca das consequências de sua 

conveniência e, também, de se as ações a surgir serão ou não justas. 

O mais forte, novamente entendido como o governante de uma situação, 

projetará aquilo que lhe é próprio nas ações enquanto estiver na condição de 

polo suficiente de uma relação; se for orientado ao Bem, as consequências de 

seus atos tenderão ao Bem; se for mal, os resultados de suas orientações 

serão indesejáveis. 
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Sobre o mal, de acordo com Platão, cita-se Paviani: 

 

Todavia, a questão do mal em Platão e na cultura grega apresenta-se 
de modo peculiar. Surge como ausência de bem ou é tematizada de 
modo indireto como, por exemplo, em A República ao descrever a ação 
do tirano[...] (PAVIANI, 2013, p. 32)  
 

Essa tônica de análise leva a desconfiar da interpretação tradicional do 

conceito de Justiça (338c). Ora, não é a condição de mais forte que legitima os 

resultados das ações do forte como justos ou não, pois há bons e maus 

governantes. O bom governante fará de sua situação de poder um bem alheio, 

não se locupletando ou se valendo de seu cargo para a vilania. Ao contrário, 

sua situação de mando permite-lhe conduzir seus comandados ao Bem e, 

consequentemente, a conveniência do mais forte pode também gerar a Justiça. 

Inversamente, entende-se aqui que a interpretação tradicional acerca da 

frase proferida por Trasímaco tem validade quando se entende o mais forte 

como em estado de engano (hamartia), em acepção platônica, estando mal 

orientado ao Bem. No contexto d’A República, então, a Justiça pode ser a 

conveniência do mais forte, desde que este esteja organizando A República de 

acordo com o princípios da harmonia entre o cosmos, a Cidade-Estado e o 

homem; faz-se necessária a presença dos três elementos agora mencionados 

para a compreensão de como a Cidade no Logos pode ser entendida como um 

símbolo não apenas de polis conjectural, mas também da harmonia platônica.  

Allan Bloom compara o diálogo de Sócrates e Trasímaco a um confronto 

entre dois estilos argumentativos particularmente distintos; Trasímaco, o retor, 

despreza a dialética de Sócrates. Sobre isso, Alan Bloom afirma: 

 

Trasímaco invade violentamente a discussão. Ele está enraivecido 
porque Sócrates e Polemarco estavam dialogando. Ele vê isso como 
uma forma de fraqueza. Os participantes de um diálogo obedecem a 
certas regras que, como leis, governam a conversa; eles buscam um 
acordo ao invés de tentarem ser vitoriosos. A própria arte da dialética 
parece impor um tipo de Justiça a aqueles que a praticam, ao passo 
que a retórica, a arte de promover longos discursos sem interpelações – 
a arte de Trasímaco – é adaptada ao auto engrandecimento.27 
[Tradução do Autor] (BLOOM, 1991, p. 325-326) 

                                                 
27 “Thrasymacus bursts violently into the discussion. He is angry because Socrates and Polemarchus had 
been engaged in a dialogue. He sees this as a form of weakness. The participants in a dialogue obey 
certain rules which, like laws, govern their association; they seek a common agreement instead of trying to 
win a victory. The very art of dialectic seems to impose a kind of justice on those who practice it, whereas 
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O fato é que o embate entre Trasímaco e Sócrates é muito mais do que um 

conflito de visões sobre um tema; o conflito entre os dois é também, como já 

mencionado, uma introdução para a via de governo, vista como desejável por 

Platão, além de um enfrentamento de métodos. Sócrates apresenta uma 

proposta argumentativa que respeita a alteridade e o contraditório, além de 

requerer a formulação de Ideias em adaptação ao exposto pelo interlocutor. 

Trasímaco está mais acostumado e interessado em rotinas monológicas 

de transmissão de conhecimento –  aqui entendidas como a prática da oratória 

– nas quais a passividade do público torna-se um motivo para a possível 

ausência de um pensamento preciso e rápido, além da existência da 

subordinação do argumento ao que mais agradar ao público-alvo; de fato, a 

retórica que Trasímaco representa é um ato de execução calculada, 

premeditada e segura; a dialética Socrática é submetida à constante mudança 

da espontaneidade do diálogo. 

Deve-se considerar que o caráter monológico do discurso de Trasímaco, 

repleto de respostas seguras para questões complexas, espelha o caráter 

superficial e emotivo da retórica quando usada para a satisfação do cliente, 

hábito comumente atribuído aos logógrafos gregos. Sócrates, por outro lado, 

representa a prudência da incerteza e do questionamento não impositivos, 

necessários à dialética platônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
rhetoric, the art of making long speeches without being questioned – Thrasymacus’ art – is adapted to self-
aggrandizement.” 27  
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Para melhor caracterizar a visão de Trasímaco aqui defendida, cita-se 

Weiss: 

 

Trasímaco é o típico sabichão. Sua visão da justiça é que ela consiste 
das regras que os fortes, aqueles que têm poder político, impõem sobre 
os fracos, seus súditos, que por sua vez são obrigados a obedecer às 
regras, assim avançado os interesses dos fortes. Suas formulações, “A 
justiça é a vantagem dos mais fortes”, “A justiça é a vantagem dos 
governantes”, e “A justiça é o bem alheio” dão todas no mesmo. Os 
justos são otários. Eles tiram o menor palito. Eles avançam os 
interesses daqueles que os compelem a fazer as próprias vontades. A 
justiça é ruim para aqueles que são justos, e boa apenas para os 
outros. A justiça, de acordo com Trasímaco, não tem valor para o 

homem justo. [Tradução do Autor] 28 (WEISS, 2010, p. 93) 

 

Bloom afirma que, assim como o diálogo de Sócrates com Trasímaco 

representa o início da abordagem de governo na execução da República, o 

embate também marca a transição da visão da polis corrupta sobre a Justiça 

para a visão da República sobre aquele conceito: 

 

Logo fica evidente que a definição de Trasímaco sobre a Justiça é 
realmente a mesma que a da cidade e que ele age como seu 
representante. Pois, assim que ele afirma que o justo é a vantagem do 
mais forte, ele explica que por “mais forte” ele quer dizer aqueles que 
mantém o poder em uma cidade e que constituem seu soberano, não 
importando se esse soberano consiste na população, nos ricos, nos 
bem-nascidos ou em um único homem. O justo é o que quer que o 
soberano através de suas leis diga que é justo. Isso é precisamente o 
que a cidade diz, e Sócrates é desleal tanto com a cidade quanto com 
Trasímaco ao sugerir que a Justiça vai além da lei – que a lei talvez 
nem seja necessária caso homens sábios governem”. 29 [Tradução do 
Autor] (BLOOM, 2012, p. 326) 

 

                                                 
28 Thrasymachus is the quintessential wise guy. His view of justice is that it consists of the rules that the 
strong, those who have political power, impose on the weak, their subjects, who are then obliged to obey 
the rules, thereby advancing the interests of the strong. His formulations, “Justice is the advantage of the 
stronger,” “Justice is the advantage of the rulers,” and “Justice is someone else’s good,” all amount to the 
same thing. The just are suckers. They get the short end of the stick. They advance the interests of those 
who compel them to do their bidding. Justice is bad for those who are just, and good only for others. 
Justice, according to Thrasymachus, has no redeeming value for the just man himself.  
 
29 It soon becomes evident that Thrasymachus’ definition of justice is really the same as the city’s and that 
he acts as its representative. For, as soon as he asserts that the just is the advantage of the stronger, he 
explains that by the “stronger” he means those who hold power in a city and constitute its sovereign, 
whether that sovereign consists of the people, the rich, the well-born, or a single man. The just is whatever 
the sovereign in its laws says it’s just. This is precisely what the city says, and Socrates is disloyal to both 
city and Thrasymachus in suggesting that justice goes beyond the law – that law may not even be 
necessary if wise men rule. 
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Trasímaco, enquanto agente do velho modelo ateniense de polis, representa os 

interesses de uma oligarquia aristocrática e de origem rural que se sentia 

ameaçada pela presença de elementos estrangeiros em Atenas, fossem os 

sofistas ou as novidades intelectuais trazidas com o comércio, e também 

estava amedrontada pelo surgimento de uma bem-sucedida classe de 

mercadores que aumentavam seu patrimônio e sua influência; o medo do novo, 

aqui representado pelo pensamento platônico e pela figura de Sócrates, era 

uma tentativa de manutenção de poder. 

É compreensível a recorrente contraposição de Sócrates a personagens 

que representem a democracia ateniense, a tradição dos tempos de Sólon e 

dos Sete Sábios; esta mesma democracia, ainda que degenerada, foi 

responsável pela execução de Sócrates. O tema repetido em diálogos tão 

distintos quanto Eutifron, Apologia de Sócrates e Ion coloca Sócrates em 

contraste com o conservadorismo em uma disputa entre essência e 

formalismo, na qual a ortodoxia tradicional defende seus valores sem 

necessariamente entendê-los, repetindo-os acriticamente; Sócrates representa 

a busca pelo fundamental, o autoexame sensível às próprias incongruências e 

falhas, a simples sinceridade afastada das honrarias e das libações públicas. 

Torna-se curioso o fato de Platão apresentar o ponto de vista da velha 

tradição ateniense sob a figura de um sofista e retor, intelectuais profissionais 

que são tidos nos estudos clássicos também como representantes dos novos 

tempos, que causavam incômodo à aristocracia influente de Atenas. 

Os estrangeiros que causavam estranhamento com seus modos 

bárbaros de pensar e ver o mundo também serviram aos interesses da 

Situação ateniense, visto que o próprio Platão é um dos responsáveis pela 

descrição do sofista ou retor que adapta seu conhecimento presente às 

necessidades de seu empregador de Atenas. Platão diz que, sob o ponto de 

vista do discurso (logos), as formações e antecedentes de Sócrates e 

Trasímaco pouco importam. Assim, o essencial é que, no contexto do diálogo e 

sob o ponto de vista citado, Trasímaco pensa como ateniense e Sócrates, 

como estrangeiro.  

Dada a suma importância que o conceito de logos tem para a filosofia 

platônica e que todo o esforço d’A República está orientado à dimensão da 

razão, do pensamento e do discurso, Stone (2005), em O Julgamento de 
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Sócrates, corrobora este pensamento, ao apresentar Sócrates como um 

ateniense antidemocrata e simpatizante do modo de governo de Cidades-

Estado como Esparta. 

O próprio silenciamento de Trasímaco por Sócrates é uma forma sutil de 

afirmar a submissão dos velhos e decadentes métodos ao método filosófico e 

ao essencialismo, de mostrar a queda da inadequação e do conservadorismo 

ateniense ante uma interpretação de mundo que persegue a ética na política 

em primeiro lugar, pois é o Bem a Ideia primeira, à qual toda a realidade 

orienta-se. 
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2. PORMENORES DO EMBATE ENTRE SÓCRATES E TRASÍMACO 

(336C-354C) 

 

Neste capítulo pretende-se analisar toda a extensão do diálogo entre 

Sócrates e Trasímaco presente no Livro 1, através de uma leitura atenta. Com 

isso pretende-se comentar o conteúdo filosófico acima mencionado, 

relacionando tal conteúdo com os demais trechos inseridos no primeiro livro. 

O debate entre Trasímaco e Sócrates inicia-se por ocasião da 

intervenção de Trasímaco na conversa entre Polemarco e Sócrates. Antes de 

considerar as primeiras palavras de Trasímaco, deve-se dar atenção à maneira 

como Platão apresenta a entrada de Trasímaco no debate. Iniciando sua 

intervenção “formando salto” (336b), Trasímaco intervém e “lançou-se sobre 

nós como uma fera, para nos dilacerar” (336b). 

O caráter belicoso e aguerrido de Trasímaco é claramente estabelecido 

por Platão no que é o momento introdutório do caráter (trópos) do personagem 

(336b). A surpresa causada por Trasímaco é ressaltada por Platão, quando 

escreve, na voz de Sócrates: “Tanto eu como Polemarco ficamos tomados de 

pânico” (336c). Vê-se que o choque causado pela entrada abrupta de 

Trasímaco no diálogo corrobora a importância daquele n’A República.  

Três elementos atestam a importância do personagem; em primeiro 

lugar, a grande extensão de texto ocupada por Trasímaco ao longo do Livro 1, 

em segundo lugar, Trasímaco é o primeiro dentre os personagens ativos no 

diálogo a definir a Justiça como algo de ordem governamental e, em terceiro 

lugar, o fato de que o conceito de Justiça como conveniência do governante 

(339a) não ser uma antítese do conceito de Justiça como harmonia, mas um 

elemento preparatório para a Justiça como harmonia na Cidade-Estado (434c). 

Trasímaco, dirigindo-se a Sócrates e Polemarco, afirma; “Porque vos 

mostrais tão simplórios, cedendo alternadamente o lugar um ao outro?” (336c). 

Nota-se nesta passagem uma crítica ao método dialógico empregado por 

Sócrates nos diálogos platônicos, crítica que parte de um ponto de vista 

monológico, já que Trasímaco é apresentado ao longo do Livro 1 como um 

retor. Por um lado, a retórica, no contexto do contraste entre Trasímaco e 

Sócrates, é a arte da fera, que não reconhece a oportunidade de fala do 
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interlocutor. Por outro lado, a dialogia de Sócrates representa a mansidão e a 

civilidade, representada pelo respeito ao interlocutor, manifesto através do 

silêncio intercalado com a fala. 

Assim como Polemarco impõe-se sobre Sócrates, impedindo-o de 

retornar a Atenas (327c), Trasímaco impõe-se sobre Sócrates, interrompendo 

sua conversa com Polemarco. Assim como há um elemento de força na ação 

de Polemarco que culmina em levar Sócrates a comparecer à casa daquele, 

Trasímaco obriga Sócrates a interromper seu esforço filosófico sobre a 

conceituação da Justiça para dar-lhe ouvidos. 

A interrupção praticada por Trasímaco é um momento não-filosófico 

desse trecho do Livro 1, pois uma prática filosófica dependente da dialética, a 

prática de Sócrates, não pode ocorrer durante um monólogo, principalmente 

quando proferido sob intensa emoção como a em que encontra-se Trasímaco 

pouco antes de interromper Sócrates. Pensa-se que a filosofia é 

reapresentada, até a afirmação da Justiça como a conveniência do mais forte 

(338c), por Polemarco, Céfalo, Glauco e Sócrates. 

Em seguida, Trasímaco ataca uma característica fundamental do 

comportamento discursivo de Sócrates; “Não te limites a interrogar nem 

procures a celebridade a refutar quem te responde, reconhecendo que é mais 

fácil perguntar do que dar réplica” (336c). Pensa-se que Trasímaco sugere que 

o ônus do discurso se encontra na resposta, o que é plausível dentro de um 

contexto filosófico, no qual há uma busca por conceitos que, se alcançados, 

devem ser expostos através do uso de respostas. 

Entretanto, convém mencionar que o comum estado de dificuldade 

(aporia) encontrado nos diálogos platônicos pode indicar o contrário do que a 

fala de Trasímaco sugere (336c), pois ao passo que Trasímaco reforça 

implicitamente a importância das respostas, a aporia nos diálogos platônicos 

sugere que talvez a resposta não possa ser alcançada, transferindo a 

importância da atividade filosófica para o emprego das perguntas e da 

investigação. 

Expande-se a hipótese acima apresentada com a percepção de que 

Platão indica uma nova camada de distinção entre as figuras de Trasímaco e 

de Sócrates, visto que o primeiro valoriza o resultado da investigação, que é a 

resposta, ao passo que Sócrates dá importância ao processo investigativo, 
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dada a ênfase socrática às perguntas acerca das Ideias. Mesmo que haja uma 

diferença quanto ao valor filosófico da pergunta e da resposta para Sócrates e 

Trasímaco, convém citar Marina McCoy: 

 

Primeiro, argumento que o tratamento de Platão a respeito de Sócrates 
em conversas com sofistas e retóricos indica que ele pensava a 
distinção entre filósofo e sofista como difícil. Não há um método ou 
modo de discurso único que separa o filósofo do sofista. Não se pode 
simplesmente afirmar que o filósofo é lógico enquanto o sofista é ilógico, 
que o filósofo usa a razão pura sem atenção à retórica enquanto o 
sofista persuade sem atender à razão, ou que o filósofo tenha um 
método bem-sucedido de falar enquanto o sofista carece de um. 
Tampouco os sofistas são consistentemente apresentados como 
desinteressados no conhecimento ou como moralmente corruptos. Os 
significados dos termos filósofo e sofista eram discutidos na época em 
que Platão escreveu. (McCOY, 2010, p. 11)  

 

Mesmo que Platão aponte uma distinção de ênfase na resposta ou na pergunta 

como uma característica de separação entre Sócrates e Trasímaco, a clara 

distinção entre filósofo e sofista é confusa e requer uma análise ampla de 

vários diálogos de Platão. Sócrates tem, no contexto do Livro 1, um pouco de 

sofista e Trasímaco, um pouco de filósofo. 

 Trasímaco sugere que Sócrates encontra-se em uma situação de 

conforto perante seus interlocutores, ao limitar-se a perguntar e enfatizar que 

pouco ou nada sabe. Trasímaco afirma (336c) “Mas responde tu mesmo e diz o 

que entendes por justiça. E vê lá, não me digas que é o dever, ou a utilidade, 

ou a vantagem, o proveito ou a conveniência”, o que conota que Sócrates não 

preza pela precisão em seus conceitos, ou ainda que está disposto a 

apresentar respostas vagas sobre os conceitos que tenta encontrar. A 

evasividade de Sócrates é explicitada por Platão (337a), quando escreve, na 

voz de Trasímaco “Cá está a célebre e costumada ironia de Sócrates! Eu bem 

o sabia, e tinha prevenido os que aqui estão de que havias de te esquivar a 

responder”. 

 Dois fatos fazem o início do diálogo entre Trasímaco e Sócrates (337a-d) 

ser similar aos acontecimentos narrados n’A Apologia, que são a imposição de 

uma pena em dinheiro a Sócrates e o esforço dos amigos presentes para pagar 
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a soma requerida. Tais similaridades entre A República e A Apologia30 

reforçam o entendimento presente de que Trasímaco representa a polis, 

notando-se claramente n’A República o prenúncio literário à execução de 

Sócrates. 

 Antônio Lopes também observa semelhanças, inclusive de vocabulário, 

entre a Apologia e a República. Cita-se Lopes: 

 

Desse modo, quando, no livro I da República, Sócrates empregar o 
adjetivo deinós em relação a Trasímaco e seus companheiros (o 
contexto não explicita que companheiros seriam esses), ele o fará a 
partir de uma ambivalência de sentidos que as ocorrências anteriores 
da Apologia e do Banquete não permitem suspeitar. A fala de Sócrates 
estabelece uma relação entre os adjetivos kalepós e deinós que já tinha 
sido estabelecida no Protágoras (340e-341d) e que, no livro I, será 
decisiva para a caracterização do desafio que a dificuldade de 
Trasímaco constitui para a República. (LOPES, 1998/1999, p. 51) 

  

Platão apresenta outra característica do sofista ao escrever “E Trasímaco, era 

evidente que desejava falar para se cobrir de glória, pois supunha que daria 

uma resposta admirável” (338b). Ainda sobre a tentativa de distinção entre 

filósofos e sofistas, cita-se McCoy:  

 

Essa passagem sugere que Platão condena os sofistas em parte por 
seu interesse em dinheiro, honra e poder. No entanto, o principal foco 
de Sócrates é sobre o que o sofista vê como bom e como ele considera 
seu próprio conhecimento, não sobre seu interesse em salários e 
honras (493b-c). Sócrates enfatiza que os sofistas desconhecem a 
diferença entre as coisas necessárias (tanaekaia) e as boas (kala) 
(493c) (McCOY, 2010, p. 138) 

 

O desejo de Trasímaco por glória (338b) reforça o fato de que a distinção entre 

filósofos e sofistas não tem o método, seja ele retórico ou dialético, como 

elemento principal. Ao invés disso, Platão sugere que a diferença entre 

filósofos e sofistas se baseia fundamentalmente em elementos morais e na 

contemplação das Ideias. A imagem que Platão apresenta do filósofo é a de 

um pensador menos interessado no que é tido como valioso e aprazível pelos 

muitos e dotado de um empenho à contemplação das Ideias. O desapego 

material do filósofo corrobora a imagem socrática apresentada durante A 

                                                 
30 A Apologia traz Sócrates acusado como um inimigo da situação política de Atenas, mesmo que aquele 
se considere inocente. A República e A Apologia convergem ao imporem a Sócrates uma multa 
pecuniária e ao tê-lo como símbolo de uma proposta política divergente daquela empregada na polis.  
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Apologia, na qual Platão apresenta Sócrates como detentor de um estilo de 

vida modesto e despojado (19e, 30a-c, 36b-c). 

 Trasímaco, em seguida à sua exigência de pagamento por parte de 

Sócrates, apresenta seu conceito de Justiça, afirmando que ela é a 

conveniência do mais forte (338c). Tem-se nesse conceito a vinculação de 

Trasímaco a uma orientação de pensamento descritivista sobre a política. A 

Justiça como conveniência do mais forte não é como a Justiça deveria ser, mas 

como ela se apresenta em sua corriqueira aplicação pelos homens. Trasímaco 

sugere, com seu conceito de Justiça, que esta é vinculada ao poder e que 

aquele em condições de subjugar o outro será justo. 

 O justo apresentado no primeiro conceito de Trasímaco sobre a Justiça 

(338c) participa da Justiça na medida em que é capaz de exercer a força. 

Assim, Trasímaco afirma que não há elementos transcendentes acerca da 

Justiça, que não há uma Ideia de Justiça cujas reverberações são sentidas na 

natureza (physis). Ao contrário, Trasímaco afirma que sequer pode haver uma 

objetividade na Justiça, visto que a conveniência do mais forte irá variar 

conforme as circunstâncias em que o mais forte se encontrar. 

 Em sua afirmação (338c), Trasímaco implica que aquilo que o mais forte 

em um dado contexto considerar como justo será igualmente verdadeiro a 

outro mais forte, em um diferente contexto. A maleabilidade da aplicação do 

primeiro conceito de Justiça como conveniência do mais forte (338c) impede 

qualquer possibilidade de conhecimento, visto que a natureza da Justiça 

segundo Trasímaco é absolutamente variável. Devido a tal variação, a Justiça 

torna-se uma questão de opinião (doxa). 

 O caráter variável da Justiça, ao aproximar-se da opinião e distanciar-se 

do conhecimento, é adequado à figura de Trasímaco, apresentado como 

opositor do ideal de filósofo defendido por Platão ao longo de sua obra. Como 

retor e sofista, Trasímaco acredita na adaptabilidade de uma noção de acordo 

com as necessidades, crença esta espelhada por seu conceito variável de 

Justiça.  

A equivalência do conceito proposto por Trasímaco com aquela “justiça” 

praticada na política cotidiana corrobora a noção da degradação do modelo 

tradicional de governo da polis, contemporâneo de Platão, o mesmo modelo 

que viria a executar Sócrates. A Justiça como conveniência do mais forte é 
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adequada para uma estrutura política de tirania, na qual o uso da ameaça física 

proveniente do Estado se transforma em um elemento persuasivo para a 

obtenção dos interesses dos governantes. 

Trasímaco, conclui-se, também apresenta um caráter de denúncia 

quando apresenta suas opiniões sobre a Justiça. Sobre isso, cita-se Ivanaldo 

Santos: 

 

[...] é possível se afirmar que Trasímaco denuncia, no Livro I da 
República, o desprezo dos governantes pelos Akrópolis, Umuarama, v. 
17, n. 1, p. 21-27, jan./mar. 2009 25 A figura de trasímaco no... cânones 
morais estabelecidos pela tradição, da qual Céfalo é o representante, na 
medida em que alteravam os sentidos aceitos dos termos morais para 
os conformarem às suas ações. Sem sair de sua realidade histórica, 
Trasímaco propõe (República, 335b, 339a-339b) mostrar que a justiça 
nada mais é do que o esforço pela legitimação, de forma tardia, de um 
poder de fato, que utiliza o aparelho de leis para encobrir interesses 
particulares camuflados como interesse geral. (SANTOS I. O, 2009, p. 
24-25) 

 

A Justiça dos governantes representados em 338c é um indício das 

orientações éticas dos mesmos. Em tal contexto, considera-se não apenas a 

Justiça como manifestação de uma ordem política, mas também as 

características daquele que afirma o que é justo. Trasímaco e Sócrates 

concordam quanto à possibilidade de que o criador da Justiça na esfera da 

política, o governante, pode cometer erros (339c) e, por isso, pode vir a crer 

que o justo é aquilo que não lhe é conveniente. 

Não se pode pensar a estrutura da República conforme apresentada por 

Sócrates sem a existência de um sistema sólido de educação que prepare o 

cidadão para se tornar o melhor para o Estado. No modelo da República, é 

necessário que todas as escolhas dadas ao cidadão estejam de acordo com os 

interesses do Estado e, por isso, passíveis de gerar a harmonia na Cidade-

Estado. 

O governante da polis age contrariamente ao próprio interesse mesmo 

quando acerta em suas decisões, pois quaisquer decisões tomadas pelo 

poderoso estarão fora da prescrição político-social da República. Caso o 

governante tome uma decisão acertada, provavelmente estará sendo 

beneficiado apenas a curto prazo, visto que a estrutura social na qual se 
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encontra, a da polis, é demasiadamente propensa à instabilidade e à mudança 

daqueles que governam.  

A conveniência maior do poderoso não é aquela que atende às suas 

necessidades de curto prazo, mas à obtenção da estabilidade política. É 

através de tal estabilidade que o governante pode garantir que aqueles que ele 

endossa poderão permanecer no poder, transmitindo e conservando o modo de 

governar e os valores que o poderoso ostenta. 

Aqui tem-se como hipótese que a principal característica do governante 

da polis é a de operar segundo um velho modelo de teoria política que pode ser 

ineficiente para a criação de um plano de poder perpétuo; a manutenção do 

poder segundo a velha tradição geralmente dá-se através da criação de 

alianças políticas e/ou da coerção física aplicada pelo aparato estatal. Não há, 

nessa velha tradição, uma preocupação com os interesses da polis como um 

todo e com aqueles que nela habitam; a política costuma ser utilizada como 

uma forma de manutenção de um governo com privilégios para poucos, uma 

oligarquia. 

Platão apresenta uma alternativa que permite que o governante não se 

engane, exatamente por ser instruído dentro de um modelo político-pedagógico 

virtuoso, orientado ao Bem, que entende que a força da Cidade-Estado é 

proporcional à sua estabilidade e à satisfação daqueles que nela vivem. Platão 

pensa que a satisfação parcimoniosa e correta dos desejos das partes da alma, 

aliada à um manejo social do cidadão segundo aquilo que lhe é próprio, levará 

o cidadão a um estado de satisfação física, política e espiritual. 

O uso da palavra Bem como representativa do gênero platônico maior, 

tò agathón, também pode se dar em um modelo político, como o mencionado 

acima. Menciona-se Brisson e Preadeau: 

 

O mesmo termo “bem” designa um grande número de realidades, desde 
os objetos que favorecem a felicidade humana até a realidade inteligível 
mais eminente, passando pela excelência de todas as funções da alma. 
Contudo, todos os bens pertencem a uma única e mesma realidade que 
lhes dá ser e significação, o Bem, chamado a desempenhar um papel 
determinante na história do platonismo. (BRISSON e PRADEAU, 2010, 
p. 19) 
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Um modelo político de acordo com o Bem, prescrito n’A República, é 

estável. Tal estabilidade dá-se pois, estando de acordo com o Bem, a Cidade 

no Logos estará exercendo seu próprio e, por isso, não haverá motivos internos 

que a desestabilizem, visto que tudo aquilo englobado pela Cidade no Logos 

também, por consequência, está orientado ao Bem. 

O Estado da Cidade no Logos, dada sua estabilidade, estrutura-se em 

um circunstância de perenidade, tornando-se um modelo de poder perpétuo, 

contanto que não haja influências externas – que podem não estar orientadas 

ao Bem – a desequilibrar a delicada harmonia da Cidade no Logos.   

Visto que o poder através da estabilidade política na República tem sua 

fragilidade naquilo que é externo à cidade, percebe-se que Platão não elabora 

sobre as possíveis causas externas de declínio da cidade nem sobre as 

ameaças que possam surgir. Nessa dissertação conjectura-se que a sabedoria 

no manejo e estruturação políticos da República são suficientes para protegê-la 

da instabilidade e mudança internas, ao passo que aquilo que parte da 

natureza (physis) é fonte de risco concreto para os poderosos da Cidade no 

Logos, visto que nem sempre é possível assenhorar-se das condições naturais 

alheias à administração pública da polis e não influenciadas pelo Estado. 

Em seguida ao momento em que Trasímaco afirma que a Justiça é a 

conveniência do mais forte (338c) e, explicando-se, que a Justiça é a 

conveniência dos governos, que são os mais poderosos (339a), pode-se 

observar um retrato platônico de Sócrates como um sofista, maliciosamente 

tomando de maneira literal o sentido de conveniência do mais forte (339e), o 

que é condenado por Trasímaco (340d). Trasímaco se vê forçado, então, a 

corrigir Sócrates sobre o que quis dizer com aquilo que convém ao mais forte 

(339e-340b). Sócrates voluntariamente afasta o conceito de Trasímaco sobre a 

Justiça, apesar de afirmar não ter entendido que a conveniência do mais forte é 

aquilo que beneficia o governante. 

Ainda sobre o momento em que Sócrates aproxima-se da imagem geral 

dos sofistas -- aquela em que para os quais o discurso é maleável e vinculado 

à conveniência, um resultado da má-fé ou da necessidade de ganhar o pão – 

pode-se observar que a interpretação literal que Sócrates dá à definição de 

Trasímaco não parece ser fruto de uma confusão verdadeira. 
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É preciso grande cuidado ao interpretar a ironia do Sócrates platônico, 

pois a própria ocultação presente na essência da ironia tem por objetivo 

confundir o interlocutor. Assim, acredita-se aqui que o principal elemento que 

sugere que um homem como Sócrates realmente entendeu que a força da qual 

Trasímaco trata não é física, além de que a conveniência então mencionada 

não é a do corpo, é trazida pelo próprio Platão. 

Platão afirma, na Apologia, que Sócrates foi aclamado pelo Oráculo de 

Delfos como o homem mais sábio. Ora, é compreensível imaginar que um 

reconhecido sábio como Sócrates, durante uma discussão sobre política, não 

interpretaria o conceito de Trasímaco como algo que tratasse da saúde, já que 

também era possível uma interpretação acerca da natureza do mais forte como 

sendo de ordem política. 

Ao interpretar tal passagem de maneira literal, Sócrates claramente 

caçoa de Trasímaco, o fustiga. Frisa-se que essa atitude se dá momentos após 

a entrada de Trasímaco na discussão, na qual Sócrates afirma que foi tomado 

de terror.  

Aqui também parece relevante perceber que, na Apologia, as acusações 

que pesam contra Sócrates são cabíveis à figura de um sofista, entendido 

como um elemento estrangeiro e portador de idéias que perturbam a ordem da 

polis. Entretanto, ressalta-se que a possibilidade de que Sócrates tenha traços 

sofistas não o torna um sofista, visto que é portador de método e orientação 

intelectual filosóficos.          

A ironia socrática utilizada no momento em que Sócrates afirma não 

entender o que Trasímaco quer dizer (340b) lembra a acusação feita contra 

Sócrates na Apologia (19b), quando o filósofo é acusado de converter o 

argumento mais fraco em um argumento mais forte. Novamente vê-se um elo 

entre o descrito na Apologia e o narrado n’A República, visto que afirma-se 

aqui, concordando com Bloom31, que Trasímaco está representando a Cidade-

Estado ao dizer que Sócrates terá que pagar uma pena caso venha a ter um 

conceito inferior sobre a Justiça (337d). 

Os dois momentos de relação d’A República com a Apologia (340b, 

370d) corroboram o dito por McCoy; cita-se a mesma:      

                                                 
31 BLOOM, 1991, p. 326. 
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As imagens de Sócrates são quase todas universalmente preocupadas 
com a importância da ligação da alma com aquilo que está fora dela -– 
ou seja, o compromisso com a verdade imutável das formas por 
oposição aos desejos egotistas do sofista. Mesmo assim, sua retórica 
não é claramente baseada no conhecimento seguro e completo das 
formas, pois Sócrates mesmo não o possui. Ela difere da retórica 
sofística no amor do filósofo pelas formas como os verdadeiros objetos 
de desejo e no entendimento do filósofo de seus próprios desejos. Em 
outras palavras, a diferença do filósofo e do sofista começa com o amor 
e o desejo da alma pelas formas. O amor, mais do que o conhecimento, 
define a alma do filósofo na República. (McCOY, 2010, p. 149)   

 

Platão dá elementos retóricos ao discurso de Sócrates, fazendo deste um 

filósofo dotado de uma retórica que, por vezes, é persuasiva como o discurso 

dos sofistas. Entretanto, Sócrates possui um compromisso com a elevação 

moral daqueles com os quais dialoga, também se afirmando incapaz de ensinar 

por ser ignorante como seus interlocutores. Pensa-se, também seguindo 

McCoy32, que a diferença entre sofistas e filósofos é, antes de tudo, ética; o 

sofista ensina seus interlocutores para que possam manipular suas próprias 

relações políticas e aferirem vantagem disso, ao passo que Sócrates dialoga 

com seus interlocutores na esperança de que os mesmos melhorem como 

pessoas. 

 Tal esperança, a de ver o desenvolvimento ético de seus interlocutores, 

parece corroborar o que McCoy afirma sobre a existência no filósofo de amor 

ao conhecimento. Entende-se aqui que tal afirmação parece correta, visto que 

o amor ao conhecimento – e às Ideias – é primário e anterior à aquisição de 

qualquer conhecimento. Considerando que a filosofia, para Platão, é antes de 

tudo um processo de busca, pode haver amor às formas sem conhecimento, 

mas nunca conhecimento sem amor às formas e à sabedoria. 

Mesmo interpretando maliciosamente o que Trasímaco fala sobre a 

conveniência do mais forte (340b), Sócrates mantém uma característica típica 

do filósofo, que é a dúvida (338c). Os sofistas, também para darem mais 

convicção aos próprios discursos, não aparentam incerteza sobre aquilo que 

afirmam, ao passo que Sócrates permanece em um constante estado de 

dúvida, que é um elemento primário para a busca pelo conhecimento. É a 

dúvida que permite a primeira percepção acerca da falsidade da natureza 

(physis) e da verdade contida nas Ideias. Sem a mínima percepção acerca da 

                                                 
32 McCOY, 2010, p. 149. 
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natureza das circunstâncias com as quais se relaciona, o homem que não 

duvida permanece em ignorância e, consequentemente, distante da sabedoria. 

Sobre a abertura do filósofo à dúvida e as certezas enganosas do 

sofista, cita-se McCoy:  

 
Terceiro, certas diferenças de personalidade fundamentais entre o 
sofista e o filósofo refletem suas diferentes posturas teóricas. O filósofo, 
ao se orientar para algo fora de si mesmo, sempre está, por definição, 
comprometido com se tornar ele mesmo. Ou seja, está aberto em sua 
alma a ser transformado por algo totalmente estranho a ele mesmo. 
Novamente, Platão enfatiza as dimensões morais do compromisso 
teórico do filósofo. O amor às formas é transformador mesmo antes de 
o filósofo conhecê-las, pois seu amor o conduz a estar disposto a ser 
mudado. Sempre há para o filósofo a possibilidade de que não apenas 
suas próprias opiniões, mas também sua alma, da qual surgem essas 
opiniões, necessitem de transformação. O sofista deseja exercer 
controle sobre o mundo mutável da política, mas ele mesmo não é 
aberto a ser transformado pelas formas ou pelas pessoas com quem 
conversa. Embora nenhum filósofo possua o conhecimento perfeito, o 
sofista carece do autoconhecimento e não é orientado àquilo que 
poderia completá-lo. (McCOY, 2010, p. 145)   

 

A frequente incerteza na obra platônica acerca dos conceitos indica que a 

natureza do filósofo requer um certo grau de ceticismo que, ausente, afasta o 

pensador das Ideias. A própria natureza do conceito platônico – que deve ser 

geral – ajuda a criar situações intelectuais de dúvida quanto ao conceito de 

uma Ideia. O sofista, por outro lado, não tem a necessidade de buscar 

conceitos gerais, pois seu ofício consiste em adequar o discurso segundo as 

necessidades de cada um que o procure, de modo que a própria noção de um 

conceito geral é desnecessária aos cotidianos do sofista e do retor. 

 Cabe a percepção, ainda no tocante à natureza do filósofo Sócrates e 

também de Trasímaco, que Platão parece ter uma rivalidade intensa contra os 

sofistas, antipatia esta representada em suas descrições de vários pensadores 

de tal grupo. Sobre isso, cita-se Santos: 
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Na concepção platônica, o demos e os sofistas estavam tentando 
romper com a disposição social criada pelos deuses. E se essa 
disposição é criação divina, então ela é perfeita. Dentro dessa 
concepção, Trasímaco é apresentado como o arquétipo do indivíduo 
que se rebela contra os deuses, o homem ganancioso, agressivo e 
irracional, que, com este comportamento, coloca em perigo toda a polis 
ateniense. Para Platão, ao invés de justiça o que Trasímaco propõe é o 
retrocesso social, ou seja, Atenas deixaria de ser uma metrópole dentro 
do mundo grego e voltaria a ser uma pequena comunidade de 
pescadores e agricultores. Em outros termos, Trasímaco é apresentado 
como o modelo de tudo o que Atenas deve abandonar e rejeitar, de tudo 
aquilo que é rejeitado e até amaldiçoado pelos deuses. (SANTOS I. O, 
2009, p. 25)   

 

O teor das comparações feitas por Trasímaco ao longo do Livro 1 

também sugere uma representação desfavorável feita por Platão. Durante um 

longo monólogo no qual compara aqueles que governam aos pastores e 

os governados às ovelhas (343a-344c), Trasímaco trata a injustiça como uma 

vantagem social, e explica as vantagens que obtém aquele que é injusto, 

afirmando que este terá mais benefícios entre os componentes do poder estatal 

e até mesmo logrará mais êxito entre seus parentes e conhecidos. O justo, por 

outro lado, é descrito por Trasímaco como um ingênuo, um meio de obtenção 

de vantagens para o injusto, que carece de pudor quanto à manipulação do 

justo para a satisfação dos interesses do injusto. 

A longa análise de Trasímaco sobre a relação política entre aqueles que 

são justos e aqueles que são injustos consolida o caráter descritivista que 

Trasímaco possui ao longo do Livro 1. A ênfase de Trasímaco na descrição das 

relações humanas como são – e seu desinteresse sobre como elas deveriam 

ser – corrobora a imagem de Trasímaco como um pensador profundamente 

engajado em questões práticas, empíricas. Ao sofista de pouco valem as 

especulações acerca dos conceitos e da natureza, praticadas pelos filósofos. 

O elemento descritivista no trecho de Trasímaco sobre os pastores e as 

ovelhas (343a-344c) é oposto ao cerne da postulação socrática sobre a 

República, que é o caráter especulativo da criação da Kallipolis. Um intelecto 

desinteressado em questões acerca das coisas como deveriam ser não tem 

condições de empenhar-se no exercício especulativo e dialético que compõe a 

República. Trasímaco, portanto, distancia-se do exercício de conceptualização 

da Ideia de Justiça que, em seu percurso, acaba por criar a República como 
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uma forma de exemplificação do conceito buscado pelos presentes na casa de 

Polemarco. 

Trasímaco novamente representa a decadente polis ao evidenciar que, 

nas relações políticas, é o injusto que beneficia quando em contato com o 

justo. A representatividade por Trasímaco do velho modelo político da 

degradada polis é ainda mais evidenciada quando diz a Sócrates (343e) que 

“(o homem justo) pode contar – ainda que não tenha outro prejuízo – com ficar 

com os seus bens pessoais em má posição, por incúria, e com não ganhar 

coisa alguma dos do Estado”. Acredita-se que, dada a menção àqueles que 

compõem o Estado, não simpáticos ao modo de vida do justo, nada darão ao 

que vive de maneira justa. Trasímaco é explícito ao afirmar que o injusto tem o 

inverso de tudo o que recebe o justo, inclusive a falta de simpatia dos 

governantes.  

O exposto ao longo do monólogo de Trasímaco sobre o justo e o injusto 

sugere que a ordem social é injusta ao harmonizar-se e ao validar os atos do 

injusto. Infere-se, dado o descritivismo de Trasímaco e sua exposição sobre a 

adequação da injustiça na realidade política da polis, que a situação política em 

que os homens vivem predomina a injustiça. A República, portanto, consolida-

se como um exercício intelectual abstrato, visto que a essência d’A República é 

a Ideia de Justiça e a harmonia que dela deriva. 

A Cidade-Estado decadente que Trasímaco representa introjecta 

definitivamente seu caráter injusto ao executar, no Fédon, Sócrates, que é 

proponente e representante da República, uma polis justa e harmoniosa. A 

injustiça das acusações contra Sócrates na Apologia e de sua execução no 

Fédon nada mais são do que as manifestações da injustiça que permeia a 

polis. Essa injustiça da polis repele o esforço filosófico caracterizado pela 

dúvida e pela contemplação das Ideias, absorvendo, ao contrário, as certezas e 

superficialidade dos discursos do retor e do sofista. 

Platão infere, ao apresentar os diálogos que tratam do julgamento e da 

morte de Sócrates, que este não pertencia à polis e que a inadequação de 

Sócrates culminou com o maior dos exílios, que é aquele que se realiza através 

da morte. No contexto de Sócrates, a República é um exercício pedagógico e 

intelectual que visa o aprimoramento moral dos homens e da Cidade-Estado; 

do ponto de vista de Trasímaco, a República mostra-se um empreendimento 
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mental inútil, visto que sua estrutura torna difícil sua implementação em uma 

circunstância concreta, o que contraria o pragmatismo do sofista. 

Sobre a relação entre o pensamento platônico e a polis, cita-se Brisson e 

Pradeau: 

 

A cidade é objeto da preocupação central da filosofia platônica, que 
sempre toma como horizonte de suas investigações, mesmo as mais 
especulativas, a melhor maneira de governar a vida comum. Para levar 
uma vida feliz, a cidade deve realizar uma unidade, que Platão 
apresenta como sendo a de uma alma, de um objeto técnico e depois 
de um vivente. (BRISSON e PRADEAU, 2010, p. 22-23) 

 

Sócrates responde ao longo monólogo de Trasímaco afirmando que 

discorda quanto à afirmação de que a Justiça é um bem próprio, e que deve 

ser exercida em benefício daquele que é poderoso (347c-e). Ao contrário, 

Sócrates sugere que o exercício de uma atividade sempre deve ser feito tendo 

o benefício do outro como objetivo, e que a Justiça age da mesma maneira. O 

governante, sabendo que deve agir em benefício dos cidadãos, acaba por 

requerer um salário ou outro tipo de vantagem por estar trabalhando em prol 

alheio. Sócrates afirma, então, que o benefício que o governante tem ao agir 

em prol de seus súditos é não ser governado pelos que lhe são inferiores 

(347c). 

Trasímaco é então refutado quanto ao conceito da Justiça como 

conveniência do mais forte, e Sócrates passa a considerar se é melhor a vida 

do justo em relação à do injusto. Trasímaco afirma que a Justiça é um vício e 

que a injustiça é uma virtude (348c-d), e Sócrates toca em um ponto importante 

da narrativa, que é o entendimento de que Trasímaco realmente acredita que a 

injustiça é melhor do que a Justiça, e não que a injustiça é algo do qual se 

envergonhar (348e), mas que predomina entre os homens. 

A confissão de Trasímaco que a injustiça é bela e forte e que é 

comparável à virtude e à sabedoria (349a) é fundamental para a percepção de 

que Trasímaco, até este ponto do Livro 1, não é apenas um cidadão 

descontente e amargurado quanto ao estado das coisas sobre a Justiça e a 

injustiça. A afirmação de Trasímaco sobre a Justiça como conveniência do 

mais forte não é uma sofrida constatação de que o mundo dos homens é 

injusto, mas não deveria sê-lo. Ao contrário, Trasímaco defende que a injustiça 
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deve prevalecer sobre a Justiça por ser melhor e comparável à virtude e à 

sabedoria. 

A afirmação de Trasímaco de que a vida do injusto é melhor que a do 

justo baseia-se exatamente na premissa principal de que a injustiça é algo de 

vantajoso e virtuoso. Assim, faz sentido Trasímaco afirmar que a vida do injusto 

é superior. Aparentemente, o caráter de virtude contido na injustiça segundo 

Trasímaco é algo que torna a injustiça algo intrinsicamente bom e desejável, 

que poderia imbuir de virtude o homem que compactuar da superioridade da 

injustiça sobre a Justiça. 

Após a confirmação de que Trasímaco de fato crê que a injustiça é mais 

vantajosa e interessante do que a Justiça, observa-se um elemento textual que 

ajuda a formar a imagem do sofista; Trasímaco afirma que pouco importa a 

Sócrates que aquilo dito por ele mesmo seja ou não a verdade, contanto que 

Sócrates não consiga refutar a afirmação de Trasímaco acerca da 

superioridade da injustiça (349b)33. 

Pode-se perceber que Trasímaco não se importa com a sinceridade 

daquilo que fala, comportamento que está de acordo com a relação comercial 

que o sofista tem com o discurso. Considerando a necessidade do sofista e do 

retor de criarem discursos que venham a tratar de questões de seus clientes, a 

fala de Trasímaco (349b) evidencia um distanciamento emocional do sofista 

quanto ao que diz. O discurso comprado pelos clientes do sofista, ao 

comumente não tratar de questões que venham a ser importantes para aquele 

que o escreve, pode ser redigido com o distanciamento típico do exercício 

profissional, mesmo que tal discurso venha ter uma escolha de palavras 

inflamada e passional. 

Trasímaco, ao afirmar que o que realmente importa é que Sócrates não 

o supere argumentativamente, representa também a preocupação do retor com 

o sucesso dos textos que escreve, sucesso este medido em relação ao poder 

de convencimento do discurso vendido a um cliente. O formalismo da 

preocupação com o resultado do discurso é inversamente proporcional à 

preocupação platônica com a essência dos conceitos acerca da natureza 

                                                 
33 “Que diferença te faz se é o que penso ou não, desde que não refutes a minha argumentação?  
      Nenhuma, respondi”. [Sócrates] (PLATÃO, 2012. p. 41) 
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(physis); o formalismo do sofista e do retor é, então, um posicionamento 

discursivo inconciliável com aquele sustentado pelo filósofo. 

A relação plenamente utilitária do retor com o discurso (logos) está de 

acordo com uma visão acerca do conhecimento (logos) que sugere que não há 

verdade naquilo que concerne ao homem e, portanto, é improvável conseguir-

se definir qualquer coisa de maneira geral. A relação entre utilidade e ausência 

de verdade se explica através da multiplicidade das aplicações do mesmo 

conceito pelo retor. O sofista, de semelhante maneira, dá o mesmo nome a 

coisas e situações distintas, conforme a conveniência do momento,  

O retor entende que a mesma palavra pode designar coisas diferentes e, 

portanto, é difícil ou improvável encontrar uma verdade ampla ou inequívoca 

sobre um conceito qualquer. Quando Trasímaco afirma que não importa se o 

que diz corresponde ao que pensa (349b), sugere que não há verdade quando 

o que é dito sequer corresponde ao que se crê sobre ao assunto; a ausência 

de verdade, entretanto, não é um empecilho para a utilização do discurso e 

para a sua eficaz aplicação entre os muitos, que muitas vezes não possuem os 

meios para distinguir o falso do verdadeiro, principalmente quando o falso é 

apresentado através do subterfúgio da passionalidade oral. 

O texto do Livro 1 prossegue com a tentativa de Sócrates de caracterizar 

o homem justo e o injusto (349d); Trasímaco sugere que o homem injusto tem 

um caráter de ambição que é menos presente no homem justo, pois o homem 

injusto tenta superar tanto aquele que é justo quanto os que são, como ele, 

injustos. Tal caráter de ambição sugere a ausência no homem justo, sob a 

óptica de Platão, de uma virtude (areté) relacionada à parcimônia. A ambição 

do homem injusto cria uma situação de conflito e competição entre os pares de 

modo a, pensa-se, arruinar a harmonia.  

Os danos causados pela competitividade à polis ocorrem ao 

contradizerem um pressuposto fundamental d’A República, que é a atuação 

social do cidadão de acordo com a classe em que se encontra. A divisão da 

República entre produtores, auxiliares e reis-filósofos implica que a posição do 

cidadão em relação aos seus pares é pouco importante, pois a divisão de 

classes dá-se de maneira a não haver falta ou excesso de funções, além de 

que a competitividade só deve dar-se quando for benéfica à cidade. 
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A filosofia platônica consolida seu interesse pela estruturação da polis 

n’A República. Sobre isso, cita-se Brisson e Pradeau: 

 

Se a reflexão política tem tamanha importância na filosofia platônica, é 
porque nela a cidade é definida ao mesmo tempo como condição e 
como objeto da filosofia, que, se é de fato desejo de uma inteligência da 
totalidade do real, só pode se exercer através de uma comunidade de 
cidadãos, de saberes e de obras. A filosofia é um pensamento sobre a 
cidade. (BRISSON e PRADEAU, 2010, p. 22-23) 

 

Aqui concorda-se inteiramente com o exposto acima por Brisson e 

Pradeau, visto que a ética, ponto central da filosofia platônica, é claramente 

dependente da existência de um homem que, na estrutura política da Grécia 

Clássica, era parte integrante e dependente de uma cidade. Faz-se necessário 

fazer do pensamento algo passível de aplicação ao homem, e isso se dá 

através da aquiescência da relação íntima entre homem e cidade durante a 

Grécia Clássica.  

A Cidade no Logos, para Platão, não é concebível sem sua existência 

em estado de harmonia e a ambição do cidadão injusto, descrito por Trasímaco 

(349d)34, mostra-se também uma ameaça à harmonia dado o próprio verbo 

associado à ação do injusto; Platão escreve que o injusto quer “exceder tanto o 

seu semelhante quanto o seu oposto” (349d), e pensa-se que a harmonia da 

República não dá espaço para o excesso ou a falta. O injusto descrito por 

Sócrates e Trasímaco, portanto, não tem lugar n’A República, que não pode 

abrigar a injustiça, pois trata-se uma cidade harmônica. 

A narrativa prossegue até o ponto em que Sócrates afirma ver algo 

inédito, pois Trasímaco corou após concordar que a Justiça é virtude e 

sabedoria (350d)35. Sócrates então obtém de Trasímaco a afirmação de que a 

injustiça, na Cidade-Estado, produz revolta, ódio e contenda (351d)36. Platão 

novamente reforça que a República e a injustiça são incompatíveis devido ao 

                                                 
34 “Portanto, o homem injusto quererá exceder o homem injusto e a acção injusta, e lutará para ser ele 
quem tem mais que todos?  
É isso” [Trasímaco] (PLATÃO, 2012. p. 41) 
 
35 “Assim, pois, que concordámos que a justiça é virtude e sabedoria, e a injustiça maldade e ignorância”. 
(PLATÃO, 2012. p. 44) 
 
36 “Decerto, Trasímaco, é porque a injustiça produz nuns e noutros as revoltas, os ódios, as contendas; ao 
passo que a justiça gera a concórdia e a amizade. Não é assim? 
    Seja – respondeu –, só para não discutir contigo”. (PLATÃO, 2012. p. 45) 
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fato de que na Cidade no Logos há harmonia e planejamento social, onde 

todos têm papéis igualmente importantes para a manutenção da Cidade-

Estado. 

Trasímaco manifesta, por duas vezes (351c, 352b), temor de que suas 

afirmações sejam desagradáveis aos presentes. Tal temor é explorado pela 

interpretação straussiana do texto do Livro 1, visto que aqui pensa-se que 

Strauss sugere37 que o escritor pode, por medo de perseguição, deixar uma 

mensagem oculta nas entrelinhas do texto, de modo que apenas os leitores de 

maior perspicácia possam interpretar a real intenção autoral. 

Lembre-se, a bem de um melhor entendimento sobre a ocultação n’A 

República, o que escreve Szlezák: 

  

A ação da República começou, portanto, como uma simbólica prova de 
força: em tom de brincadeira, os amigos ameaçaram obrigar Sócrates a 
participar da conversa mesmo contra sua vontade (327c). Mas, no final, 
é o dialético que sai vitorioso dessa prova de força. Os outros são 
forçados a reconhecer que cabe a Sócrates decidir livremente o quanto 
comunicará de seu saber filosófico. Ele deixa inequivocamente claro 
que a comunicação de suas opiniões está ligada à questão de saber se 
o interlocutor cumpre ou não certos requisitos, em outras palavras: que 
seu método é lidar com o saber filosófico de uma maneira estritamente 
relacionada ao receptor, ou “esotérica”. (SZLEZÁK, 2005, p. 143) 

 

Uma interpretação straussiana do medo de Trasímaco de manifestar 

suas opiniões contrárias ao bom senso, que sugerem que a Justiça é a 

conveniência do mais forte, considera que Platão concorda parcialmente com 

Trasímaco quanto ao conceito de Justiça (338c), mas que não quer revelar isso 

explicitamente através de seu personagem comumente porta-voz, Sócrates. 

Um elemento que fala a favor de um possível receio platônico em apresentar 

sua intenção autoral de maneira mais explícita, através de Sócrates, seria o 

fato de que seu próprio professor – o Sócrates histórico – foi executado por, 

presume-se, o mesmo motivo que causa temor a Trasímaco. 

A execução de Sócrates deu-se, no que mostra a Apologia por Platão, 

devido à alta carga de inconveniência aos dogmas da Cidade-Estado que o 

discurso e a atitude de Sócrates continham. Assim, não se tratava apenas do 

caráter de verdade contido nas afirmações de Sócrates sobre a sabedoria ou o 

                                                 
37 STRAUSS, Leo. Persecution and the Art of Writing. p. 32-37. Chicago: Chicago University Press, 

1988. 
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conhecimento, mas sim do fato de que tais afirmações atacavam a ordem 

social de uma Atenas politicamente fragilizada e enfraquecida pelo domínio 

espartano após a Guerra do Peloponeso.  

Estivesse próspera e fortalecida após a guerra contra Esparta, talvez a 

classe política – e a polis – de Atenas não tivessem sido tão abaladas pelos 

incômodos trazidos por Sócrates. Entretanto, pensa-se que a repulsa da 

assembleia ateniense à figura de Sócrates foi, antes de tudo, a manifestação 

de uma ordem política que encontrava-se incerta sobre o melhor para a 

Cidade-Estado e para a manutenção da soberania ateniense. Acredita-se que a 

execução de Sócrates foi, então, de um caráter mais vinculado às 

circunstâncias políticas pós-Guerra do Peloponeso do que à propriedade do 

conteúdo do que Sócrates afirmava. 

A interpretação straussiana sobre Platão não é carente de opositores e 

de dificuldades. Cita-se Brisson: 

 

Ora, no meu entender, Platão não pronuncia uma condenação 
inapelável da escrita: ele se contenta em lembrar a inferioridade de seu 
estado, que é o de uma coisa sensível, em relação ao da pesquisa e da 
transmissão oral do saber verdadeiro pela alma, que é uma realidade 
intermediária entre o sensível e o inteligível. (BRISSON, 2003, p. 68) 

 

Platão, sob a interpretação straussiana, está manifestando tacitamente 

um pensamento central para o entendimento d’A República, que é o fato de 

que a Justiça pode ser a conveniência do mais forte, desde que o mais forte – 

aqui também entendido como governante – seja virtuoso e orientado ao Bem. 

O caráter contrário ao politicamente correto da associação entre força e 

governo está exatamente no fato de que a associação comum entre força e 

governante resulta na figura do tirano, representação distinta da que aqui 

acredita-se que Platão propõe. 

A possibilidade da manifestação oculta, ou tácita, de um pensamento, 

em Platão, é mencionada por Szlezák: 
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No que concerne a frequência do tema da ocultação, é verdadeiramente 
espantosa a regularidade com que Platão recorre a ela. Repetidas 
vezes os interlocutores de Sócrates caem na suspeita de não querer 
mostrar seu saber, ou não em sua totalidade, seja simplesmente a fim 
de retê-lo para si, como parece ser o caso do heraclitiano Crátilo ou do 
aspirante a teólogo Eutífron, seja a fim de submeter os demais a prova, 
como supõe no sofista Pródico, ou ainda simplesmente a fim de 
enganá-los, como pode se considerar possível no caso de Críticas, 
Cálicles, Hípias e do rapsodo Íon. (SZLEZÁK, 2005, p. 30) 

 

O governante forte, sob a leitura straussiana de Platão, seria portador de 

força interna ou disciplina (enkrateia), atributo fundamental de dissociação 

entre o rei-filósofo e o tirano. Assim, Platão sugere que um dos critérios de 

formação da República é que a classe governante seja interiormente forte e 

comprometida com a criação de um Estado harmonioso. Nesse contexto, a 

Justiça é, ao mesmo tempo, a conveniência do mais forte e a harmonia no 

Estado e no cidadão que nele reside. 

Outro motivo que faz da associação entre governo e força algo 

considerado politicamente incorreto é o fato de que a organização político-

social da República precisa, em um momento inicial, ser imposta. Apenas os 

cidadãos já nascidos no ambiente da Cidade no Logos não exibiriam 

resistência ao paradigma social no qual se encontrariam. De tal modo, a 

transição entre o velho e decadente modelo de polis e aquele proposto por 

Sócrates seria, provavelmente, traumática.  

A amenização do trauma da transição entre a polis e a República, 

pensa-se, seria amenizada pela enkrateia dos governantes do novo modelo de 

Cidade-Estado, que mostrariam aos cidadãos que a nova estrutura política 

proposta lhes seria mais vantajosa que a exclusão e a disparidade vividas no 

antigo modelo de polis. 

Sobre o senso de autodomínio aqui entendido como enkrateia, cita-se 

Paviani, quando fala sobre Sócrates: 

 

Mas, seu método intelectualista insiste que a virtude é conhecimento, 
sabedoria. A Ideia central de sua ética é o autodomínio, a liberdade 
interior capaz de dominar a animalidade e levar o indivíduo à verdadeira 
felicidade. (PAVIANI, 2013, p. 27) 
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Resumidamente, a interpretação straussiana do Livro 1 afirma que 

Platão concorda com Trasímaco quanto à necessidade de força por parte do 

governante, quanto à equivalência entre Justiça e força, que a República 

precisa do uso da força para ser estabelecida, que a força na Kallipolis 

transforma-se em harmonia, que a Justiça só é a conveniência do mais forte se 

este for também bom e que esse conceito só é válido no contexto da 

República, que a força do governante precisa ser interna e que, principalmente, 

o governante da República precisa ser forte e bom. 

Brisson, entretanto, vê sério problema na assunção de uma 

interpretação esotérica, da qual a interpretação straussiana faz parte, da obra 

de Platão. Escreve Brisson: 

 

[...] uma leitura esoterista esvazia os diálogos, e sobretudo os de 
juventude, de seu conteúdo específico, para representá-los à luz de 
uma doutrina dos princípios. Um diálogo de juventude corre, portanto, o 
risco de perder o sentido. Com efeito, o plano filosófico fundamental dos 
diálogos de juventude só é perceptível sobre a base de um ensinamento 
explícito, que pode ser reconstruído a partir de alusões em outros 
diálogos. (BRISSON, 2003, p. 88) 

 

Posteriormente no Livro 1, Sócrates atribui à alma a função de 

“superintender, governar, deliberar e todos os demais atos da mesma espécie” 

(353d). Sócrates então afirma que a alma justa, dotada das faculdades que lhe 

são próprias, fará tudo bem desde que tenha acesso às próprias faculdades. 

Esse raciocínio leva Sócrates a afirmar que o homem bom é aquele que tem 

uma alma boa, isto é, dotada de todas as faculdades que lhe são únicas, 

próprias (353e, 354a)38.  

Atacando uma afirmação anterior feita por Trasímaco sobre a vantagem 

da vida do injusto, Sócrates afirma que um homem dotado de uma alma com 

todas as faculdades que lhe são próprias irá desempenhar as atividades da 

alma de maneira adequada, vivendo então uma vida boa. Sócrates faz 

Trasímaco concordar que é mais vantajoso viver de maneira justa, também 

considerada boa, do que viver de maneira injusta. 

A concordância de Trasímaco com a afirmação de Sócrates (354b) ainda 

carrega o elemento de medo contido nas concordâncias anteriores de 

                                                 
38 A felicidade, o bom governo e a boa vida. 
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Trasímaco com Sócrates (351c, 352b). O próprio Sócrates afirma que 

Trasímaco, ao concordar com o senso comum sobre a Justiça – defendido por 

Sócrates ao longo do Livro 1 – deixou de ser desagradável e tornou-se cordato 

(354b).  

Aqui entende-se que Trasímaco é apaziguado, ou até mesmo dominado, 

no final do Livro 1 visto que Trasímaco acaba por submeter-se ao domínio 

discursivo de Sócrates. Lembra-se que Trasímaco representa a polis que está 

completamente contrária ao modelo sócio político defendido por Sócrates 

através da criação da República. Platão silencia Trasímaco de duas maneiras; 

subvertendo e adaptando o conceito de Justiça da Cidade-Estado, Justiça 

como conveniência do mais forte (338c), e expandindo tal conceito para que se 

adapte à sua República, além de fazer com que Trasímaco passe a concordar 

com o conceito de Justiça que é agradável aos muitos, ao bom senso, que 

Sócrates representa ao longo do Livro 1. 

Platão submete, no território de sua narrativa, os valores e princípios do 

velho modelo político que acabou por executar o Sócrates histórico. Platão 

quer dizer que a Justiça é a conveniência do mais forte no que tange à vida 

mundana, mas que nos domínios filosófico e literário são as regras platônicas 

que valem. Assim, Platão aparenta querer demonstrar que sua proposta sócio-

política, provavelmente a mesma d’A República, é um reduto inabalável de 

retidão e Justiça inserido dentro da injustiça da natureza (physis), da 

degradada Atenas e do mundo sensível. 

Trasímaco podia ser um retor respeitado dentro do contexto da 

mutabilidade da opinião (doxa) e da natureza (physis), mas a instância 

importante para Platão é aquela concernente à abstração do discurso (logos), 

representada através da ênfase de Sócrates à contemplação das Ideias, 

abstratas por conceito, e também através da utilização do texto como uma 

forma de transmissão do logos na physis: Platão se utilizou de seus diálogos 

para a transmissão de seu pensamento, de certo modo, o diálogo platônico é a 

manifestação física da busca pelo conhecimento. 

Platão refugia-se dos problemas da physis em seu diálogo e, a partir 

deles, atacar as inadequações e incongruências da physis através dos 

constantes questionamentos de seu personagem Sócrates. Platão talvez 

entenda que a ordem de coisas da physis pode ter “matado” o seu professor, 
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Sócrates histórico, mas que não pode destruir o Sócrates platônico enquanto 

seus diálogos fossem lidos e debatidos. 

Por fim, acrescenta-se ao debate acima a opinião de Brisson, não-

partidário de qualquer leitura esotérica dos textos platônicos: 

 

Seja como for, o problema não é tomar partido a favor ou contra a 
existência de uma doutrina dos princípios ligada ao nome de Platão, 
mas determinar a que corresponde essa doutrina: a um ensinamento 
oral de Platão ou a uma interpretação escolástica da doutrina platônica 
da qual o essencial se encontra nos diálogos, interpretação elaborada 
em uma Academia fortemente impregnada de pitagorismo, e sobre a 
qual não sabemos grande coisa. Os partidários da interpretação 
esoterista optam pela primeira resposta, seus adversários pela 
segunda. (BRISSON, 2003, p. 89) 

 

Após essa leitura atenta do Livro 1, passa-se a considerar os dois 

elementos anexos à noção de Justiça n’A República, que são a força interior 

(enkrateia) e a harmonia, esta que resulta da aplicação correta da força interior 

na criação de uma ordem social segundo os preceitos apresentados por 

Sócrates ao longo d’A República.        
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3. A JUSTIÇA APROXIMADA DA FORÇA E DA CONVENIÊNCIA 

 

Pretende-se tratar do tema acima investigando os conceitos de Justiça 

sobre o ponto de vista de Trasímaco, que a apresenta como conveniência do 

mais forte (338c) e também como pura e simples conveniência (339b). 

A dubiedade de ambos os conceitos acima, o mais forte e a 

conveniência, encontra-se de acordo com a imagem do sofista imortalizada por 

Platão, descrição esta que sugere o uso da linguagem como comunicação sem 

conhecimento do que se comunica. Essa instância de discurso é dependente 

de uma relação desprovida de crítica com o conteúdo transmitido. O sofista fala 

sem dizer. 

A Justiça como força deve ser entendida, neste contexto, como a 

validação discursiva da coerção de uma parte sobre a outra; o poderoso afirma 

que seu mando é adequado não por seus atributos essenciais, mas por uma 

formalização externa, a exemplo da forma de discurso atribuída à imagem 

tradicional do sofista. 

Aqui, novamente, vê-se um contraste semelhante ao da retórica e da 

filosofia, por motivos muito próximos; o filósofo, em conceito, é essencialista e 

cuidadoso com os termos e conceitos; o retor, tradicionalmente, dá mais de um 

sentido à mesma palavra, contextualizando-a conforme a necessidade. 

Ainda, o forte é efêmero, pois sua Justiça só durará porquanto estiver 

em condições de manter sua força. Quando do esmaecimento de seu poder, 

acabará substituído por outro forte que, por sua vez, trará seu próprio conceito 

de Justiça. Quais são os objetivos da Justiça? A Justiça como conveniência do 

mais forte é capaz de atendê-los? Sob o ponto de vista platônico, a resposta 

será negativa.  

Platão promove um esforço filosófico que tenta afastar-se da 

impossibilidade de conhecimento presente na natureza e aproximar-se de uma 

instância de saber que seja estável e correta. Assim, a própria Ideia de um 

conceito de Justiça que seja efêmera não pode corresponder ao critério da 

imutabilidade do conceito platônico de conhecimento. 

É preciso mencionar que Platão não trata do antagonismo da Justiça 

como força ou como nomos apenas n’A República. Cita-se Luiz Belini: 
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Esta contraposição entre natureza, ou direito natural e convenção ou 
direito positivo é o centro do pensamento também de Hípias, conforme 
UNTERSTEINER, M., I sofisti, op. cit., pp.337-344. Cálicles, no Górgias, 
desenvolve esta questão diferentemente de Trasímaco: para ele a lei é 
instrumento dos mais fracos como proteção contra os mais fortes. 
MARTINEZ, T. C., De los sofistas a Platon: politica y pensamiento, 
Madrid 1986, p.83, afirma que Trasímaco, em sua exposição, não 
recorre explicitamente à contraposição entre nomos e physis, o que 
será feito somente por Glaucon quando diz retomar seu argumento. 
(BELINI, 2009, p. 49) 

 

O antagonismo entre a Justiça como força, oriunda da physis, e como 

nomos, oriundo do logos, leva a breves considerações sobre a physis. Se dela 

apenas se pode extrair a opinião, a Justiça como conveniência do mais forte 

(338c), dada sua característica de efemeridade, nada mais é do que a opinião 

do poderoso. Tal argumento só é invalidado dentro de uma circunstância, que 

ocorre quando o poderoso é orientado ao Bem e quando o regime em que o 

mesmo se encontra é perpétuo. 

Sobre a necessidade de orientação ao Bem, relembra-se que o mais 

forte que estiver, por quaisquer razões, de acordo com o Bem terá em sua 

conveniência nada mais do que o Bem para si e para os outros. Entretanto, 

essa figura do mais forte não é eterna, é passível da degradação no tempo; a 

maneira encontrada por Platão para garantir que o mais forte possa estender a 

disseminação aplicada do Bem através das gerações é a criação de um plano 

de poder perpétuo. 

Sobre o Bem para Platão, cita-se Kraut: 

 

Para a resposta de Platão à nossa pergunta, “o que é dizer de alguma 
coisa que é uma coisa boa?”, podemos granjear ajuda de sua discussão 
sobre a Forma do Bem. Mas muito embora ele insista na preeminência 
dessa Forma, ele não diz precisamente o que ele toma pela qualidade 
do bem; ele simplesmente diz que não se trata de prazer ou 
conhecimento (505b-506e). Tem-se aqui um marcado contraste entre a 
plenitude de sua abordagem do que a justiça é e a acuidade de sua 
discussão sobre o bem. (KRAUT, 2013, p. 384-385)  

 

Tal plano, delineado ao longo d’A República, visa criar uma situação de 

imobilidade de governo que permita que um mesmo grupo de cidadãos, 

idealmente dotados das mesmas características, possa ocupar as mesmas 

funções sociais ao longo do tempo. A garantia de que as pessoas de um 

mesmo grupo venham a sustentar os mesmos valores parte de um plano 



 

 

77 

 

 

 

educacional que instrui, desde jovens, os membros de um dado grupo a agirem 

de modo a manterem a orientação ao Bem e a harmonia. 

O que foi escrito no parágrafo acima é uma descrição em linhas gerais 

da orientação paidêutica d’A República. Assim, percebe-se que a conveniência 

do mais forte só pode ser justa se a mesma cumprir as condições acima 

apresentadas. Deste modo, a Justiça como conveniência do mais forte é um 

conceito insuficiente, pois só se mostra válido dentro das circunstâncias da 

República.  

   O momento discursivo apresentado (338c) tem um caráter primitivo. 

Remetendo à possibilidade de que a ausência de um código legal que regule 

as condutas poderia levar ao arbítrio e à vinculação do conceito de correto à 

conveniência do mais forte, a Justiça através da coerção física mostra-se tão 

efêmera quanto a vinculação da Justiça às figuras passageiras de distintos 

governantes poderosos. 

Sobre a primitividade do momento discursivo mencionado, cita-se 

Araújo: 

 

Na sua interpretação, Strauss considera que o sofista imitaria a cidade e 
julgaria como personagem representativo ou paradigmático da mesma. 
Por outro lado, a cólera do sofista estaria a serviço de sua arte, que é a 
arte suprema da cidade real, onde os mestres da retórica e da arte da 
persuasão destacam tanto o nível prático dos tratos e intercâmbios, 
como o nível político. Desta relação se seguiria um vínculo profundo 
entre a idéia de justiça como interesse do mais forte e a técnica que se 
deve possuir para considerar o governante como tal. Por essa razão, o 
governante não pode falhar. (ARAÚJO, 2009, p. 34-35)  

 

Não se deve confundir, entretanto, o poder através da força com a 

Justiça através daquela. Entende-se que afirmar que o poder é exercido 

através da força é perfeitamente válido e condizente com a realidade histórica. 

Esse poder, entretanto, não precisa ser considerado justo para ser exercido. 

Afirmar que a vontade do poderoso é justa vai além, dando-lhe atributos de 

convergência de interesses daquele que governa com os dos governados. 

Dessa maneira, há uma incoerência conceitual quando se sugere que qualquer 

ato executado através da força será justo. 

Ressalta-se que não pensa-se ser certo, em consonância com Belini, se 

a noção da Justiça como força pertencia ao Trasímaco histórico ou podia ser 
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atribuída a outros sofistas. Cita-se Belini, quando escreve sobre a agora 

mencionada noção da Justiça como força: 

 
Não se pode dizer se esta teoria é especificamente de Trasímaco ou da 
sofística em geral. Em todo caso, que seja justo que o mais forte 
domine sobre o mais fraco era opinião corrente, como atesta Tucídides, 
segundo LEVI39, atribui esta definição de justiça a Píndaro. Esta teoria 
pode ser apenas uma adequação de Trasímaco à realidade de Atenas 
naquele momento histórico, conforme SCIACCA40: "a teoria denuncia 
um vivo senso da realidade efetiva e um forte pessimismo histórico. 
Trasímaco talvez fosse convicto que a justiça não é o útil do mais forte, 
mas constatava que assim acontece na sociedade e que é inútil opôr-se 
ao 'fato': melhor aceitar o jogo e tirar todas as vantagens possíveis. 
Para Sócrates, ao invés, é tarefa do filósofo e do governante modificar o 
dado, instaurar uma sociedade justa, ou ao menos de propô-la como 
ideal. A Trasímaco falta este otimismo..." De fato, quanto à tese 
apresentada ser realmente de Trasímaco paira muita dúvida, já que ela 
não se encontra entre os seus fragmentos, e pelo contrário, um 
fragmento seu diz que a justiça é o maior dos bens humanos (DK, 85) o 
que leva a concluir com LEVI:41 "se pode suspeitar que Platão não 
apresente o seu pensamento de modo exato". (BELINI, 2009, p. 49-50) 

  

Em termos práticos, pouca diferença faz se as ações do poderoso são 

consideradas justas ou não no tocante à sua execução. Fica a impressão de 

que Platão nos quer dizer, considerando o caráter fictício da República, que se 

deve atentar para o discurso, e que este não deverá ser mal utilizado para 

justificar as imperfeições humanas. O discurso não pertence à dimensão da 

ação, e ainda assim acaba por ser frequentemente usado para embasar 

aquela, com ou sem propriedade para tal. 

A Justiça, como forma de organização social, acaba por requerer formas 

mais socialmente harmoniosas para a sua caracterização. A própria noção de 

uma Justiça baseada em força vai de encontro a isso. Lembra-se que Platão 

elenca a coerção através da força como um dos primeiros elementos da 

narrativa d’A República. É adequada, portanto, a alocação primitiva da 

demonstração de força por Polemarco e seus colegas dentro da estrutura 

narrativa que levará à proposição da República. 

Postula-se que, para Platão, a Justiça é uma virtude (arete), entendida 

aqui como excelência, pois é através da Justiça que a República pode 

                                                 
39 Storia della sofistica, Napoli 1966, p.10. POPPER, K. R., La società aperta e i suoi nemici, op. cit., 

p.105. 
40 M. F., La giustizia e l'idea del bene, op. cit., p.310, nota 23. 
41 Storia della sofistica, op. cit., p.20 nota 22. 
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demonstrar o ápice de sua funcionalidade, que é orientar-se ao Bem e tornar-

se estável e de acordo com a parte imutável do ambiente, o cosmos. 

A refutação do conceito de Justiça como conveniência do mais forte age 

em dois aspectos; um ontológico, que busca entender a Ideia de Justiça e 

enquadrá-la dentro da hierarquia das Ideias, e outro ético, que visa propor uma 

solução, ainda que inaplicável, aos problemas que afetam o modelo tradicional 

de polis, cujo maior impacto em Platão provavelmente foi a execução de 

Sócrates. 

Apesar da vinculação do exposto sobre a Justiça em 338c à figura de 

Trasímaco, a associação tradicional da figura daquele à sofística é, por vezes, 

contestada; McCoy explica:  

 

Os livros iniciais intencionalmente apresentam Sócrates um pouco como 
sofista e Trasímaco um pouco como filósofo. Embora os livros do meio 
sugiram que o filósofo e o sofista se originem da mesma natureza, 
Platão os diferencia pelo amor do filósofo às formas e à posse de 
virtudes morais e intelectuais. (McCOY, 2010, p. 123)   

 

McCoy atribui ao próprio Platão, durante A República, essa apresentação por 

vezes dúbia das delimitações ideológicas e comportamentais de cada 

personagem. Não obstante isso, foi também graças a seus outros livros que 

Platão cunhou a imagem do sofista tal qual ela é vista por uma grande maioria, 

o sofista como um intelectual imoral e ganancioso, pouco disposto a orientar 

seu discurso à verdade e portador de um relativismo severo. 

Sobre a figura do sofista, McCoy declara:  

 

Sócrates coloca o sofista em uma posição intermediária entre os muitos 
e o filósofo. Por um lado, o sofista partilha de algumas características 
com os muitos: ele iguala o necessário e o bom, e não conhece a 
verdade sobre a Justiça. Por outro lado, o sofista é diferente dos muitos 
já que ele deliberadamente administra a opinião pública e é 
autoconsciente como os muitos não são. Embora o sofista não veja as 
opiniões como objetivamente boas ou más, ele tem o potencial de 
mudar as opiniões dos outros se ele aprende como trabalhar com as 
forças da aprovação pública. (McCOY, 2010, p. 138)   
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McCoy termina a análise acima, sobre o tema da Justiça como força, 

corroborando a Ideia de que a própria constituição simbólica do sofista n’A 

República não é absolutamente igual à de outros diálogos de Platão, como 

Górgias ou Sofista. Isso está perfeitamente de acordo com a elegante sutileza 

do texto platônico, que é por vezes enganador em suas sugestões aparentes, 

além de possuir diversas camadas de entendimento, sendo simples ao primeiro 

olhar e também dotado de uma profundidade cativante. 

A Justiça como exercício da força tem o afastamento do discurso (logos) 

como princípio; a própria natureza do exercício da violência é incompatível com 

a do exercício da razão, tanto em prática quanto em conteúdo. Logo, é 

incoerente definir a Justiça através da força, o que não exclui a validade da 

afirmação de Trasímaco de um ponto de vista social. 

O elemento descritivo contido na fala de Trasímaco (338c) reforça a 

Ideia de que o personagem estaria fazendo uma afirmação insuficiente sobre a 

Justiça. Tal posicionamento seria, ao contrário, meramente descritivo de uma 

rotina empiricamente observada, e Trasímaco estaria apenas afirmando que a 

Justiça que as pessoas conhecem nada mais é do que a conveniência do mais 

forte e, conforme o Livro 1 avança, que assim deveria ser. 

É preciso distinguir claramente o aspecto ontológico, daquilo que a 

Justiça é, do aspecto prático, de como a Justiça tem sido, da fala de 

Trasímaco; o fato do sofista encontrar-se equivocado sobre seu conceito de 

Justiça não está relacionado à sua opinião sobre se aquela deve ou não ser a 

conveniência do mais forte. A presente interpretação do Livro 1 sugere que 

Trasímaco equivoca-se quanto à Justiça e também crê na mesma como força. 

Faz-se necessário tratar de uma forma de força política que é 

sintomática quanto aos anseios do estabelecimento da República (347c-d): 

Sócrates apresenta a célebre exposição sobre como o ato de governar é um 

bem orientado aos outros, e que “...o pior dos castigos é ser governado por 

quem é pior do que nós, se não quisermos governar nós mesmos”. A Justiça 

como força interior, entendida no contexto dessa afirmação, é a manifestação 

afirmativa que impede que os inferiores sejam eleitos como governantes. 
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Sobre a afirmação de Sócrates acima citada, escreve Weiss: 

 

Para o filósofo, o particular ato justo de governar na Callipolis é tão mal-
vindo em si como a maioria dos atos de justiça são para outras pessoas 
(especialmente as injustas). Sócrates nunca finge que fazer o que a 
justiça demanda é interessante para todos – até mesmo os mais sábios 
– em todas as ocasiões. Ser justo, ter a condição da justiça na alma, é 
aquilo que interessa.42 (WEISS, 2010, p. 112) [Tradução do Autor]  

 

Em outras palavras, a Justiça como força também pode ser entendida 

como uma manifestação dos melhores de modo a evitar o dano à comunidade 

provocado pelo governo de um inferior. Como Sócrates sugere, a assunção de 

um cargo de governo deveria ser, em verdade, nada mais do que um serviço à 

comunidade, que deve ser compensado através de um salário (347a).  

A Justiça como conveniência do mais forte não precisa manifestar-se em 

seu entendimento tradicional, o coercitivo. A força também pode ser entendida 

como a manifestação da força necessária para se sacrificar pela comunidade, 

assumindo o fardo do governo em troca da manutenção ou melhora do estado 

de coisas da sociedade. A conveniência do mais forte pode convergir com o 

bem-estar da comunidade, desde que o mais forte o seja ao manifestar-se 

contrariamente a uma situação desvantajosa à polis e aceite uma indicação 

como governante ou ainda se candidate, apresentando-se como uma 

alternativa superior.  

A conveniência do mais forte não é necessariamente algo ruim: o fator a 

ser considerado é a constituição ética daquele mais forte. Sem a Justiça como 

força, não é possível a força necessária para a intervenção no sistema 

decadente da Cidade-Estado, é improvável a implementação de qualquer novo 

modelo político e sequer pode se dar a supressão dos desejos do corpo, – 

representada pelo fato de que a discussão do Livro 1 começa sem que os 

convidados tenham jantado como pretendiam – elemento que Platão sugere 

como importante para o desenvolvimento filosófico, segundo Strauss:  

                                                 
42 For the philosopher, the particular just act of ruling in Callipolis is as unwelcome in itself as most acts of 
justice are to other (especially unjust) people. Socrates never pretends that doing what justice demands is 
appealing to all people – even the most wise – on all occasions. It is being just, having the condition of 
justice in one’s soul, that appeals. 
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Ainda assim a iniciativa logo passa para Sócrates. Dada a sua iniciativa, 
todo o turismo e até o jantar são completamente esquecidos em favor 
da conversa sobre a Justiça, que deve ter durado da tarde até a manhã 
seguinte. Especialmente a parte central da conversa, que deve ter se 
dado sem o benefício da luz natural do sol e talvez sob luz artificial 
(início do Livro 5). A ação d’A República então prova-se como um ato de 
moderação, de auto-controle quanto aos prazeres, e até quanto às 
necessidades, do corpo no tocante aos prazeres de admirar vistas ou 
de satisfazer a curiosidade. Essa ação, também, revela o caráter da 
restauração Socrática, a nutrição do corpo e dos sentidos é substituída 
pela satisfação da mente.43 [Tradução do Autor] (STRAUSS, 1978, p. 
64)     

 

Considerando que a supressão das benesses físicas do jantar pela 

presença de Sócrates no Pireu começa com seu debate sobre a República, é 

razoável entender que a força interior dos personagens em resistir às tentações 

exteriores ao diálogo é tão importante para a constituição da República quanto 

o próprio Método Socrático. Deve-se frisar que a Justiça como força interior é 

inerentemente orientada ao Bem. No momento em que a força é utilizada em 

dissonância do Bem e do bem-estar da Cidade-Estado, não se pode mais falar 

em Justiça. 

O verdadeiramente forte, então, não é o déspota ou o agressor; 

Trasímaco, novamente, aproxima-se de um conceito sólido, mas comete um 

deslize, ao utilizar uma acepção convencional da força (kratos) e se afastar de 

uma interpretação mais sutil. Além disso, o próprio Platão deixa claro que o 

kratos mencionado por Trasímaco (338c) não é algo de ordem física. Pode ser 

visto no texto (338d), através do exemplo de Polidamas, que Platão faz 

Trasímaco corrigir Sócrates através do uso imediato de uma acepção 

simbólica, abstrata da palavra força, que é a de uso político, exercida pelos 

governantes (339a). Sócrates, em sua ironia e sendo um forte, atiça Trasímaco 

ao desvirtuar o sentido de força utilizado por este. Sócrates é, então, forte de 

espírito, sustentado pelo discurso (logos) e pela orientação à sabedoria 

(sophia), ao Bem. 

                                                 
43 Yet the initiative soon passes to Socrates. Owing to his initiative, all sight-seeing and even the dinner 
are completely forgotten in favor of the conversation about justice, which must have lasted from afternoon 
until the next morning. Especially the central part of the conversation must have taken place without the 
benefit of the natural light of the sun and perhaps in artificial light (cf. the beginning of the fifth book). The 
action of the Republic thus proves to be an act of moderation, of self-control regarding the pleasures, and 
even the needs, of the body and regarding the pleasures of seeing sights or of gratifying curiosity. This 
action too reveals the character of the Socratic restoration: the feeding of the body and of the senses is 
replaced by the feeding of the mind.   
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Assim como a força interior, quando orientada ao Bem, não oprime ou 

esmaga aqueles que estão próximos, Sócrates poupa os sentimentos daqueles 

ao seu redor através de sua ironia. Cita-se Strauss:  

 

[...] a ironia é a ocultação, não de más ações ou de vícios, mas de boas 
ações ou de virtudes; o homem irônico, em oposição ao jactante, 
diminui o próprio valor. Se a ironia é um vício, é um vício grato. 
Propriamente utilizada, sequer é um vício, de fato; o homem 
magnânimo – o homem que se considera digno de grandes coisas 
quando realmente o é – é verdadeiro e franco porque tem por hábito 
estar acima e, ainda assim, é irônico no seu contato com os muitos. A 
ironia é, então, a nobre dissimulação do valor de alguém, de sua 
superioridade. Podemos dizer que é a humanidade peculiar ao homem 
superior, pois ele poupa os sentimentos de seus inferiores ao não 
demonstrar sua superioridade. A forma mais alta de superioridade é 
aquela em sabedoria. A ironia em seu senso mais elevado seria então a 
dissimulação da sabedoria pessoal...44 (STRAUSS, 1978, p. 51) 
[Tradução do Autor] 

 

Sócrates demonstra sua força não ao afirmar não saber sobre algum assunto, 

mas ao fazer as perguntas corretas, seguindo o próprio método. Quando afirma 

não saber sobre algo, manifesta sua superioridade em relação a seus 

interlocutores. Ainda assim, sua ironia não é suficientemente robusta para 

convencer aqueles com quem dialoga que, de fato, pouco ou nada sabe sobre 

o que pergunta; o próprio Trasímaco critica a ironia socrática (337a)45. 

A Justiça como força, apesar de se referir a um atributo pessoal, não 

entra em conflito com a necessidade de um conceito com qualidades políticas, 

que A República sugere como necessária à existência da Cidade no Logos. 

Isso se dá porquanto já na fala de Trasímaco sobre os governos, em 339a-e, o 

conceito de Justiça já se torna inevitavelmente vinculado a um entendimento 

                                                 
44 Yet irony is the dissembling, not of evil actions or of vices, but rather of good actions or of virtues; the 
ironic man, in opposition to the boaster, understates his worth. If irony is a vice, it is a grateful vice. 
Properly used, it is not a vice at all: the magnanimous man – the man who regards himself as a worthy of 
great things while in fact being worthy of them – is truthful and frank because he is in the habit of looking 
down and yet he is ironical in his intercourse with the many. Irony is then the noble dissimulation of one’s 
worth, of one’s superiority. We may say, it is the humanity peculiar to the superior man: he spares the 
feelings of his inferiors by not displaying his superiority. The highest form of superiority of the superiority in 
wisdom. Irony in the highest sense will then be the dissimulation of one’s wisdom… (STRAUSS, 1978, 
p.51)   
45 “Ó Hércules! Cá está a célebre e costumada ironia de Sócrates! Eu bem o sabia, e tinha prevenido os 
que aqui estão de que havias de te esquivar a responder, que te fingirias ignorante, e que farias tudo 
quanto há para não responder, se alguém te interrogasse”. (PLATÃO, 2012. p. 21) 
 



 

 

84 

 

 

 

coletivista sobre a questão. Deste modo, é possível novamente pensar em uma 

força pessoal interior com consequências políticas, coletivas. 

Platão, na Apologia de Sócrates, apresenta uma situação em que a força 

do Estado, entendida como poder político, sobressai-se à força interior de 

Sócrates, aqui entendida como coragem para orientar-se ao Bem. Mesmo 

acumulando inimigos ao longo do tempo, Sócrates manifesta força (kratos) ao 

insistir em interrogar os homens de Atenas sobre o que afirmam saber. Sua 

manifestação ética produz, além de Justiça, força e coragem. 

A distinção cabível entre força interior e coragem é a de que esta é vista 

e aquiescida pelos outros, ao passo que a força interior só pode ser sentida por 

aquele que a possui. Então, Platão apresenta, na sua Apologia de Sócrates, 

um conflito latente entre o kratos da Cidade-Estado e o kratos interior de 

Sócrates, com a aparente vitória, efêmera, da primeira e a imortalização do 

segundo. 

Entende-se que a vitória do kratos Socrático na Apologia de Sócrates é 

uma manifestação de Platão acerca da primitividade da força física e da 

coerção política, além de evidência da superioridade da força interior sobre a 

coerção externa. Platão enfatiza tal conflito n’A República, ao apresentar a 

coerção externa quando Sócrates é obrigado por Polemarco a se dirigir à casa 

deste, o qual considera-se um momento anti-filosófico pelas razões já expostas 

neste trabalho, revelando o antagonismo entre a força física e o esforço 

filosófico, que se dá através do pensamento. 

Na Apologia de Sócrates (38c), quando o mesmo afirma que o Estado 

ateniense poderá vir a ser conhecido, no futuro, como o culpado por ter 

assassinado um homem sábio, entende-se tal passagem (38c) como uma 

indicação de Platão de que a força (kratos) como força física é distanciada do 

discurso (logos), sendo cega a ponto de ser capaz de cometer a injustiça de 

atentar contra a vida do sábio. 

A interpretação da Justiça como sendo também força interior, de 

vontade, não contradiz a superação do termo apresentado por Trasímaco 

(338c), visto que a força à qual Trasímaco se refere é aquela política e 

coercitiva; além disso, enfatiza-se que Sócrates está correto em dizer que a 
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força política, aqui entendida em seu sentido coercitivo, não é uma virtude 

(arete). 

Relaciona-se, então, os dois entendimentos possíveis da Justiça 

vinculada à força, segundo a interpretação presente nessa dissertação da 

palavra kratos e de suas derivações, contidas no Livro 1 e também se mostra 

como Platão está correto em refutá-los, o kratos como força física é negado por 

Trasímaco (338d46); o kratos como força política desinteressada das 

necessidades dos governados é superado por Sócrates (347a)47. 

Quando Trasímaco se refere à conveniência do mais forte, logo 

esclarece que se refere ao poder estatal. Sócrates não afirma que a Justiça 

não é a conveniência do mais forte, mas tenta entender a matéria dessa 

conveniência, assim como sua aplicação (339b). 

Ainda sobre a força como conveniência do mais forte e, nesse caso, 

poderoso, cita-se Dueso48: 

 

Portanto, segundo Trasímaco, aquele que tem poder e capacidade 
normativa utiliza tal poder e capacidade em benefício próprio. Segundo 
Sócrates, ao contrário, aquele que tem poder e capacidade normativa (o 
homem superior) utiliza tal poder e capacidade em benfício dos 
inferiores. Em ambos os casos se estabelece uma diferença entre os 
governantes e os governados e se define entre eles uma relação de 
dominação (Trasímaco) ou de beneficência (Sócrates). Quer dizer, a 
divisão entre os humanos seria entre dominadores e dominados 
(Trasímaco) ou entre benfeitores e favorecidos (Sócrates). (DUESO, 
1998, p. 6)  

 

A estrutura da República permite o entendimento de que a Justiça é a 

conveniência do mais forte, mas tal entendimento só será considerado 

                                                 
46 “Não tens vergonha nenhuma, Sócrates, e interpretas as coisas de maneira a desvirtuares o meu 
argumento”.    (PLATÃO, 2012. p. 24)  
47 “Portanto, Trasímaco, é desde já evidente que nenhuma arte nem governo proporciona o que é útil a si 
mesmo, mas, como dissemos há muito, proporciona e prescreve o que o é ao súbdito, pois tem por alvo a 
conveniência deste, que é o mais fraco, e não a do mais forte”. (PLATÃO, 2012. p. 37) 
 
48 Por tanto, según Trasímaco, el que tiene poder y capacidad normativa utiliza tal poder y capacidad en 

beneficio propio. Según Sócrates, por el contrario, el que tiene poder y capacidad normativa (el hombre 
superior) utiliza tal poder y capacidad en beneficio de los inferiores. En ambos casos se establece una 
diferencia entre los gobernantes y los gobernados y se define entre ellos una relación de dominación 
(Trasímaco) o de beneficencia (Sócrates). Es decir, la escisión en los humanos sería entre dominadores y 
dominados (Trasímaco) o en entre benefactores y favorecidos (Sócrates). (DUESO, 1998, p. 6) [Tradução 
do Autor] 
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verdadeiro no contexto da Kallipolis. Toda a extensão d’A República mostra 

que Platão concorda com Trasímaco quanto ao fato de que a Justiça é 

conveniência (339b), que é o mais forte aquele que governa (338e), mas 

também afirma que não basta qualquer tipo de força para promover a 

harmonia. O mais forte deverá ser dotado de atributos éticos e orientado ao 

Bem, entendendo o exercício de sua força como aquilo útil ao Estado. 

Entenda-se que a Ideia de força interior ou disciplina (enkrateia) é uma 

forma de autonomia, aqui utilizada como inclinação às próprias disposições, 

apesar da tutela de disposições externas. A enkrateia não entra em conflito 

com a percepção grega do homem como animal político, imortalizada por 

Aristóteles, já que o homem autônomo não precisa necessariamente ser 

desinteressado pelas questões públicas, ou ainda apático às causas da 

Cidade-Estado. 

Ao contrário, o homem autônomo está predisposto a apresentar suas 

peculiaridades ao meio, preferencialmente em harmonia com este. Deste 

modo, pode-se pensar que o homem autônomo pode obedecer às leis da polis 

quando necessário, e às próprias leis nas situações em que isso é conveniente, 

como no contato com aqueles que lhe são íntimos ou em seu foro doméstico. 

Todos os homens têm graus distintos de autonomia. Em sua relação 

delicada com seus pares no convívio social, oscilam entre momentos de 

obediência ao outro, seja ele o Estado ou outra pessoa e nesse contexto, 

entende-se a enkrateia como uma espécie de autonomia que põe o homem em 

conflito com uma ordem externa, estabelecida e contraposta às suas 

convicções ou princípios. Ou seja, o cidadão obediente à lei (nomos) da polis 

pouco ou não se insurge contra as demandas daquela, sejam estes virtuosos 

ou não. Utiliza-se aqui e propositalmente a idéia de obediência às leis para 

atribuir à palavra autonomia um sentido de cumprimento com um imperativo, 

um sentido de obediência.   

A enkrateia exige um elemento de força interior para a viabilização da 

influência do homem sobre o meio externo. Aqui pensa-se que quando esta 

influência se dá sob a tutela dos costumes, da lei, tem-se uma situação de 

autonomia; quando o homem influencia o meio externo contrariamente ao que 

é esperado ou exigido daquele, tem-se um caso de enkrateia. 
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O grau de publicidade pouco influencia na classificação proposta nos 

trechos anteriores, visto que o cidadão que infringe a lei do Estado quando 

oculto de todos, como no caso da alegoria do Anel de Giges (359a-360d), 

ainda está praticando um ato de enkrateia; o criminoso que nunca é visto não 

pode apagar o fato de que cometeu delitos. É necessária força interior para 

insurgir-se contra elementos tão basilares do convívio social quanto as leis e os 

costumes. 

Então, autonomia e força interior (enkrateia) compartilham a noção de 

que seu portador se orienta a si, de modo que também se observa que a 

enkrateia é uma espécie de autonomia, visto que aquela depende da existência 

de leis e costumes para sequer existir; para ser autocrático, há de se ser 

primeiro autônomo, visto que não há desobediência legal ou dos costumes sem 

a existência de ambos. 

O entendimento de que há a possibilidade de compreensão parcial da 

Justiça como enkrateia não está em contrariedade ao estabelecido por Platão, 

visto que se retoma a afirmação anterior de que a República depende do 

estabelecimento de um regime de governo orientado ao Bem e às virtudes 

(aretai), de uma política de Estado que não pode ser sustentada 

individualmente. Acreditar que a Justiça pode ser a conveniência do mais forte 

quando este não é orientado ao Bem e não representa um corpo estatal não 

está de acordo com o prescrito para a Cidade no Logos. 

Os erros acima mencionados são cometidos por Trasímaco, no Livro 1, 

ao associar a Justiça à conveniência dos poderosos inscritos nos regimes já 

existentes (338d, 339a), que possuem o defeito conjunto de não serem 

orientados ao Bem e às aretai, e quando o mesmo trata de regimes que não 

são representativos de todos os seus cidadãos, tendo que valer-se da força e 

da coerção para imporem a vontade dos poderosos sobre os cidadãos da polis. 

Quando se afirma que a Justiça só pode ser a conveniência do mais 

forte dentro do contexto da República, deixou-se de acrescentar um elemento 

importante; quando o mais forte, nesse caso o Estado, é orientado ao Bem e 

estabelece a harmonia, seu regime é representativo e não desconsidera as 

necessidades de nenhum dos cidadãos da Cidade no Logos. Esta é uma 
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diferença fundamental em relação aos regimes de governo já existentes, 

mencionados por Trasímaco (338d). 

A descrição platônica dos regimes de governo e de suas derivações 

(544e-545c) sugere que há carência de orientação ao Bem nas formas de 

governo há pouco mencionadas, visto que nenhuma delas é semelhante à da 

República, esta própria apresentada como uma alternativa no discurso (logos) 

aos problemas dos regimes agora descritos. Isso reafirma que Trasímaco 

(338c) apresenta um conceito de Justiça muito mais próximo daquele que 

Platão defende em 434c, 443d-e, visto que Trasímaco entende que a Justiça 

depende da conveniência, da existência de um Estado que forneça essa 

Justiça aos que dele fazem parte e, principalmente quanto à harmonia, que 

cada um execute aquilo que lhe é próprio, como afirmado no texto (340d, 340e, 

442d-e, 434c e 443b). 

Corrobora-se isso com a explicação de Lima sobre a relação da 

harmonia com a Justiça, no contexto d’A República:  

 

Justiça só quer dizer virtude para o poder político duradouro. Se há uma 
virtude do homem, dos animais e demais seres vivos, do cosmos e 
todas as coisas no sentido em que virtude é o desenvolvimento pleno e 
espontâneo de cada coisa no que se refere a sua excelência, há uma 
virtude que envolve a totalidade das coisas. Justiça como harmonia é a 
virtude principal do homem, da cidade e do cosmo. Há também outras 
virtudes, mas Justiça é a principal delas, porque determina a 
proporcionalidade entre as demais virtudes. Assim, n’A República é 
possível dizer que o horizonte de compreensão que a envolve tem como 
essência a harmonia. A temática desse diálogo de Platão, no entanto, 
não é meramente harmonia, mas harmonia enquanto poder político. 
(LIMA, 2013, p. 13-14)  

 

O poder político se torna, então, uma condição fundamental para o 

estabelecimento da harmonia na República. Sem um cuidadoso planejamento 

acerca da estrutura politico-social d’A República, o exercício intelectual de 

Sócrates e de seus interlocutores correria o risco de prescrever erroneamente 

a aplicação do poder estatal, criando um modelo de Cidade-Estado tão 

problemático quanto os das estruturas de poleis que precedem a República. 
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A Justiça também pode ser entendida como força harmônica por parte 

do Estado orientado ao Bem e força interior de cada governante e governado 

inserido na República, que permite a ruptura com o modelo decadente de polis 

afim de criar-se a Cidade no Logos. A harmonia da República só pode ser 

mantida através de uma orientação à imobilidade política e social, que acaba 

por caracterizar uma situação de poder perpétuo. Através da força orientada ao 

Bem o Estado deve ser mantido de acordo com a estrutura adequada à 

promoção da virtude (arete) em todos seus integrantes, que é a d’A República. 

Modificações na maneira como a Cidade no Logos é gerida poderiam provocar 

a desestabilização do caráter virtuoso da República e, portanto, são 

indesejadas. 

Entende-se que o debate entre Sócrates e Trasímaco é relacionável ao 

entendimento platônico sobre ética e virtude. Cita-se Araújo: 

 

Com Platão ficará demonstrado que nem todos os homens podem ser 
sujeitos da mesma virtude, reconfigurando as relações de poder. É uma 
posição aristocrática, fundamentada na seleção intelectual e moral, 
realizada pela filosofia. (ARAÚJO, 2009, p. 46) 

 

Não estando orientados à ética, Trasímaco e o caráter empírico das 

suas afirmações sobre a Justiça contribuem negativamente para a acuidade de 

seu conceito. O sofista apresenta-se apenas parcialmente correto sobre o 

conceito de Justiça: uma das fragilidades de seu discurso encontra-se 

exatamente no descritivismo empírico de suas palavras. 

De modo a novamente fundamentar o caráter factual e descritivo da 

orientação discursiva de Trasímaco, cita-se Lima:  

 

Verdade para Trasímaco é aquilo que acontece na vida, na história, no 
mundo. A verdade surge na experiência da vida, no discurso. Assim, o 
governante verdadeiro de Trasímaco se refere aos governantes que 
existem ou existiram no mundo contingente, imperfeito, impuro e 
mutável da história humana. (LIMA, 2007, p. 48)  
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Trasímaco não espanta a quaisquer dos presentes com sua descrição de 

Justiça, visto que a mesma é mundana, conforme sugerido acima por Jorge 

Lima. Acrescentam-se as palavras de Strauss (1978, p. 90), que escreve: 

Moderation and justice are universally praised as indeed noble but hard and 

toilsome, i.e. as noble by convention and unpleasant and hence bad by 

nature49. Strauss, ao afirmar que a Justiça é desagradável por natureza, 

acresce mais um elemento à complexa explicação da prevalência da injustiça 

nas relações políticas tradicionais e corriqueira50s. 

 Entende-se que o que Trasímaco traz a seu debate com Sócrates, 

quanto à ocorrência da Justiça, é aquilo esta está de acordo com o dito por 

Strauss, acima, pois a proposição de a Justiça ser difícil de ser exercida pode 

explicar sua escassez junto aos homens e aos Estados (338c) e aparenta ser 

uma forma de reforçar a frequência do ato injusto que, sob os auspícios dos 

retores e poderosos, é apresentado como justo. 

Ao passo que os Estados defensores da Justiça como força são 

apresentados no plural (338d), há a contraposição com a República, sempre 

apresentada no singular. Vê-se aqui que a escolha de Platão quanto a 

apresentar o Estado injusto no plural e o Estado Justo, a República, no singular 

não é despropositada. Biograficamente falando, Platão está situado em um 

momento histórico que assistiu, em seguida, ao golpe de Estado promovido 

pelos Trinta Tiranos e também à restauração da democracia ateniense que, por 

sua vez, executou Sócrates. Compreensivelmente, Platão parecia ter diversos 

motivos para estar desgostoso quanto à política como era praticada na polis, 

dados os exemplos em Atenas que sua juventude lhe trouxe. 

Também é inferido por Strauss (1978, p.90) que a injustiça, sendo de 

acordo com a natureza (physis) torna-se a opção dos muitos para a conduta 

pessoal na maioria das situações. Naturalmente, os muitos são capazes de 

Justiça e de injustiça, mas o caráter penoso da manutenção da Justiça 

eventualmente a torna menos comum em comparação à injustiça. 

                                                 
49 Moderação e justiça são universalmente louvadas como nobres, de fato, mas também como difíceis e 

penosas. Isto é, como nobres por convenção e desagradáveis e, consequentemente, más por natureza”. 
[Tradução do Autor] 
50 “Moderation and justice are universally praised as indeed noble but hard and toilsome, i.e. as noble by 

convention and unpleasant and hence bad by nature 
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A busca pela Justiça torna-se, como mostra o Livro 1, algo exercido por 

aqueles que buscam a sabedoria, sendo Sócrates seu expoente narrativo. 

Entretanto, os que buscam a Verdade e a sabedoria compõem os poucos, 

representados no contexto d’A República pela minoria numérica de Sócrates 

ante a sua plateia, cujo tamanho não se torna claro no Livro 1. A solidão de 

Sócrates quanto às suas opiniões é também representada na Apologia de 

Sócrates, na qual o filósofo desafia todo o estabelecimento ideológico de 

Atenas em sua autodefesa perante a assembleia.  

A Justiça como conveniência do governante autointeressado e como 

força estatal é a ferramenta dos muitos Estados para a manutenção de sua 

estrutura interna, ao passo que a Justiça como força orientada ao Bem, como 

promotora da harmonia e como um bem próprio e alheio é a ferramenta da 

República para a manifestação do Bem na vida pública da Cidade-Estado. 

Pensa-se semelhantemente Araújo, quando este escreve: 

 

A justiça platônica qualifica o tipo de unidade interna e a conveniência 
do todo enquanto forte e, mais, no caso do Estado, essa unidade e 
conveniência estão de acordo com uma enaltecida e auto-representada 
concepção de natureza humana, cuja expressão máxima é a figura do 
filósofo. Por outro lado, constituindo a cidade como o mais forte. 
(Araújo, 2009, p. 116) 

 

Percebe-se novamente que o fulcro da tentativa de entendimento acerca 

da Justiça, em seu aspecto de conveniência, é a identificação do mais forte. 

Ora, como o mais forte sempre fará valer sua conveniência sobre os que estão 

ao seu redor, é imperativo que a natureza do mais forte seja orientada ao Bem, 

virtuosa e harmoniosa. Do contrário, tem-se o estado de coisas mencionado 

por Trasímaco (338c-e), em que a conveniência do mais forte costuma ser 

alcançada em detrimento do bem-estar e das aspirações daqueles que 

circundam o poderoso. 

Tenta-se mostrar que o exercício da força, do poder de mando, é algo 

necessário para a convivência em sociedade e que tal poder, em si, é ausente 

de juízos de valor. As aglomerações humanas dependem da existência de uma 

estrutura de poder, que pode variar em formalidade, para a manutenção de sua 
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ordem interna. Assim, a vida em grupo requer a alternância entre mando e 

obediência, além da presença de um mínimo de rigidez hierárquica, que possa 

administrar os conflitos e tomar as decisões que afetarão a coletividade. 

Platão sugere, na Apologia de Sócrates e n’A República, que há uma 

forma desejável de força, aqui entendida como força interior, disciplina 

(enkrateia). Sobre esta já se tratou nesse texto e, entretanto, a lição é a de que 

não é possível a política sem a força; que este exercício da força deve ser 

virtuoso, caso não se queira incidir nos piores males, como a injustiça cometida 

contra Sócrates. 

Pensa assim Lima, quando escreve: 

  

Bloom também defende que se não há algo como uma Ideia de Justiça, 
sua busca é inútil. E é nessa busca por princípios universais que o 
filósofo da cidade perfeita entra em conflito, pela primeira vez, com anti-
filósofos que compõem uma cidade histórica. Os anti-filósofos são os 
homens não leais à cidade fundada na perfeição, mas são leais à sua 
cidade em particular. Bloom precisa enfatizar essa distinção entre 
filósofos e anti-filósofos porque sua preocupação é demonstrar que A 
República é a verdadeira Apologia de Sócrates (p.394). N’A República, 
Platão enfatiza e explica todos os motivos que os homens considerados 
poderosos teriam para desejarem e planejarem a morte de Sócrates. É 
n’A República que Sócrates menospreza os deuses e leis tradicionais, 
influencia jovens representantes do poder e propõe um regime político 
oposto ao existente em Atenas. (LIMA, 2013, p. 20)  

 

Assim, a tentativa platônica de aproximação dos conceitos, mesmo que 

malsucedida, permite um incremento por etapas quanto ao conhecimento da 

Ideia e, deste modo, da sua vivência, quando do caso da Ideia tratar de algo 

concernente à vida prática. Então, a eventual impossibilidade de alcance e 

contemplação plenos da Ideia não impede que o homem tenha seu 

comportamento alterado por sua busca; a importância da contemplação 

investigativa das Idéias não é estar apenas no fim representado pela 

compreensão do conceito, mas também na busca pela resposta. 
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Sobre o agora exposto, cita-se Reale:  

 

Intérpretes antigos e modernos, que esperavam encontrar na República 
um manual de ciência política que tratasse das várias formas 
constitucionais existentes, tentaram repetidas vezes encontrar aqui e ali, 
sobre esta terra, o Estado platônico e o identificaram nesta ou naquela 
forma real de Estado que parecesse mais próxima a ele na sua 
estrutura. Mas, a essência do Estado de Platão não está na estrutura 
externa – dado que possua uma – mas no seu núcleo metafísico, na 
idéia de realidade absoluta e de valor sobre a qual é construído. Não é 
possível realizar a república de Platão imitando sua organização 
externa, mas somente cumprindo a lei do bem absoluto que constitui a 
sua alma. Por conseguinte, quem conseguiu atuar essa ordem divina na 
sua alma individual trouxe uma contribuição maior à realização do 
Estado platônico do que quem edificasse uma inteira cidade 
externamente semelhante ao esquema político de Platão, mas privada 
de sua essência divina, a Idéia do Bem, fonte de sua perfeição e 
beatitude. (REALE, 2007, p. 273-274)  

 

Concorda-se com Reale quanto ao fato de que a “essência” da República 

platônica é metafísica, e que sua existência no âmbito da natureza (physis) não 

é determinante para o cumprimento da função da República, que é a de 

aproximar todos os homens do Bem, efetivando a dimensão e objetivo éticos 

da Cidade no Logos.   

No tocante à política e à Justiça como força, o próprio esforço dialético 

de investigação acerca da natureza da Ideia de Justiça torna os envolvidos 

melhores, pois afasta-os gradativamente da ignorância. Esse distanciamento 

está implicado no texto (350d), quando Trasímaco cora. Há também o 

momento (354b) em que Trasímaco torna-se agradável e, entende-se, é 

silenciado por Sócrates. 

As situações descritas acima representam portas de acesso à filosofia, 

situações em que Sócrates guia seu interlocutor na direção ao conhecimento, 

afastando-o da ignorância. Novamente, pensa-se que a eventual 

impossibilidade de obtenção do conceito final sobre a Justiça não diminui a 

dimensão ética da busca efetuada ao longo d’A República. Ressalta-se que até 

mesmo Trasímaco, apresentado por Reale (2007, p. 243-244) como “expoente 

de uma corrente degenerada de políticos sofistas”, acaba o Livro 1 subjugado 

ao poder do intelecto socrático e também da filosofia que aquele representa.  
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O silenciamento de Trasímaco sugere outro exemplo de força interior 

(enkrateia) socrática, visto que o filósofo supera argumentativa e eticamente 

seu interlocutor ao manter-se firme a seus princípios que, no caso de Sócrates, 

encontram-se de acordo com as Ideias, tornando-o um contemplador da 

verdade nelas contida.  

É possível pensar que o fato de o descontentamento de Platão com a 

situação política de sua época ter levado o autor a propor um novo modelo de 

organização social e política pode também ser uma demonstração de 

enkrateia, visto que Platão estaria, à maneira de Sócrates, atacando a ordem 

estabelecida em Atenas com as armas do discurso (logos), em que o discurso 

é a forma fundamental de convencimento e educação, sobreposta à força 

(kratos) dos governos corrompidos, que força os muitos à submissão 

ideológica. 

A Cidade no Logos é, então, uma ferramenta de correção da polis, e que 

tem na ética um elemento fundamental. Cita-se Rowe: 

 

Se tudo isso aparenta nos distanciar longamente do aspecto político d’A 
República, aquilo é uma ilusão. Novamente, para Platão, a única função 
da arte política, propriamente concebida, é fazer das pessoas as 
melhores possíveis.51 [Tradução do Autor] (ROWE, 2007, p. 53)  

 

A enkrateia, no contexto acima mencionado, não é violenta. Ao contrário 

do kratos tradicionalmente observado, a enkrateia socrático-platônica é de uma 

força resiliente, que prima pela coerência e pela insubordinação. Sócrates, 

mesmo sob risco de morte, não se curva ante o que considera inadequado ou 

errado; Platão, desgostoso com o regime ateniense, insurge-se publicamente 

ao escrever seus diálogos políticos, dos quais A República é o maior expoente. 

Sobre a força interior (enkrateia) acima mencionada, cita-se Reale:  

 

 

                                                 
51 If all this appears to take us a long way away from the political aspect of the Republic, that is an illusion. 
Once again, for Plato the sole function of the political art, properly conceived, is to make people as good 
as possible. 
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A temperança (σωφροσύνη) é uma espécie de ordem, de domínio ou 
disciplina (ἐγκράτεια) dos prazeres e dos desejos. É a capacidade de 
submeter a parte pior à parte melhor. Essa virtude se encontra 
particularmente na terceira classe dos cidadãos, mas não é exclusiva 
dela e se estende por todo o Estado, fazendo com que as classes 
inferiores estejam em perfeita harmonia com as superiores. O Estado 
temperante é aquele no qual os mais fracos estão de acordo com os 
mais fortes e os inferiores em plena harmonia com os superiores. 
(REALE, 2007, p. 248)  

 

Entende-se da citação anterior de Reale que a enkrateia é apresentada como 

um dos elementos componentes da harmonia a ser alcançada na República. 

Assim, e considerando todo o aqui exposto até agora, entende-se que a Justiça 

como conveniência do mais forte, sendo o forte orientado ao Bem e dotado de 

disciplina, força interior, levará à harmonia do Estado e à manifestação do Bem 

na Cidade-Estado. 

Outra vez ressalta-se que a Justiça como conveniência do mais forte, 

mesmo que este seja virtuoso, não é suficiente para contextos que não aqueles 

da República. Isso se dá pois o critério de validação do domínio do forte e 

virtuoso depende da existência de uma harmonia social que surge a partir do 

ordenamento sócio-político proposto na concepção d’A República. Sem a 

existência das três classes de cidadãos e de sua alocação a cada uma delas 

de acordo com as predisposições individuais, o mando do mais forte e virtuoso 

seria impedido pela estrutura demasiadamente múltipla e conflituosa da polis 

tradicional.  

A noção de que a República depende da realização e manutenção 

perpétua de um estado sócio-político virtuoso é corroborada por Reale:  

 

Os guardiães, além disso, devem cuidar que no Estado assim 
construído não se introduzam mudanças que poderiam arruiná-lo. 
Deverão estar atentos para que na primeira classe não penetre 
demasiada riqueza (que produz ócio, luxo e amor de novidades) como 
nem pobreza (que produz os vícios opostos, além do desejo de 
novidade), também para que o Estado não se torne demasiado grande 
nem demasiado pequeno, para que a índole e a natureza dos indivíduos 
correspondam às funções que exercem, para que se proceda à 
educação adequada dos melhores jovens, para que não se mudem as 
leis que regem a educação, e para que não se mude o ordenamento do 
Estado. (REALE, 2007, p. 247)  
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A mudança, no contexto da República, é vista de maneira negativa por Platão, 

assim como este enxerga a mudança na natureza (physis) como sendo um 

elemento que impede o conhecimento (Bergson, 2005, p.99). Assim, Platão diz 

que é na imutabilidade que se encontra o caminho para a virtude, para a Ideia; 

que a physis, ainda que elemento com o qual os homens têm contato direto, 

não é suficiente para os amigos da sabedoria, e que estes devem contemplar 

além da dimensão dos muitos, aqui entendida como physis, e tentar vislumbrar 

os conceitos singulares e imutáveis, as Ideias. 

Platão percebeu que a contínua mudança presente no mundo sensível é 

insuficiente para a concretização da aproximação das comunidades humanas 

ao Bem. Ao contrário, provavelmente observa empiricamente que a realidade 

dos homens era de angústia, desconfiança, conflitos em diversos graus e 

corrupção. Platão provavelmente também observou que as agruras da 

existência humana, em sua dimensão individual e coletiva, eram 

frequentemente pontuadas por exemplos de comportamento virtuoso e 

louvável, mas em número insuficiente para a promoção da fraternidade sincera 

e da harmonia entre os homens. 

A insuficiência da esfera da mudança não anula o fato de que é no devir 

constante que se apóia e funda a República, que é a partir da imperfeição que 

se pode pensar na construção da perfeição política, terrena. Deste modo, não 

se mostra adequado entender a visão platônica da dialogia entre physis e 

inteligível como uma relação de verticalidade. Platão entende tal relação como 

de complementariedade, na qual a physis é uma manifestação insuficiente das 

Ideias, sombras em uma caverna, que precisa ser vivenciada de modo a se 

entender que há outro elemento, o inteligível. 

Trasímaco e Sócrates contrastam quando Sócrates traz uma abordagem 

normativa sobre a Justiça, ao passo que Trasímaco defende uma noção de 

Justiça com fundamentos empíricos. Cita-se Araújo: 
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Na interpretação de Dahl, Trasímaco havia representado um primitivo 
intendo grego de buscar explicações naturalistas à conduta política, 
tentando explicar como, embora cada governante proclamasse que 
perseguia a justiça, cada um impunha idéias diferentes dessa mesma 
justiça em seus Estados. A justificativa óbvia desse paradoxo é que 
cada governante desejava simplesmente seu próprio benefício. A justiça 
seria uma racionalização ideológica no interesse dos governantes 
(ARAÚJO, 2009, p. 33) 

 

Convém lembrar, sobre Trasímaco, que a figura evocada por Platão para 

representar o início de sua participação no Livro 1 é a do lobo, animal 

associado à violência e à selvageria. A imagem do lobo reforça a associação 

de Trasímaco a elementos sugestivos da força física, da força (kratos) que, 

quando no contexto da polis, é mascarada pela ameaça velada do poderio 

bélico do Estado e pelo peso das leis. 

A materialidade da figura do lobo também é carregada de uma sugestiva 

imagem do elemento natural, da natureza (physis). Dessa maneira, o embate 

entre Sócrates e Trasímaco pode ser visto também como o conflito entre o 

símbolo da natureza, o lobo no qual Trasímaco se transfigura, e o símbolo do 

discurso (logos), a atitude racional, cética e ponderada que Sócrates sustenta. 

Assim como o logos ao qual alude, a atitude de Sócrates não tem forma, sendo 

conceitual e abstrata: ainda assim, é dotada de realidade e substância, nos 

moldes da Ideias platônicas. 
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Entende-se que Trasímaco e Sócrates têm opiniões semelhantes em 

diversos aspectos, opinião corroborada por Bloom, que escreve:  

 

"Sócrates não nega que são os mais fortes que governam e 
estabelecem as leis. Ele silenciosamente aceita a visão de que todos os 
regimes existentes são como Trasímaco diz serem. Os dois homens 
então concordam que o caráter do grupo governante é o núcleo da 
política, que os governantes são os mais fortes, e que a Justiça é um 
fenômeno político e precisa ser corporificada nas leis de uma cidade. A 
questão entre eles é se todos os governantes, todos os legisladores, 
devem ser egoístas como Trasímaco insiste serem. A partir desse ponto 
em diante a questão refere-se ao regime – quem governa; e Sócrates 
tenta encontrar um tipo de homem, uma classe política, que é ao 

mesmo tempo forte e orientado ao público”. 52 (BLOOM, 2012, p. 328)   

 

Verifica-se que o cerne da afirmação de Trasímaco (338c) não está na Ideia de 

conveniência, mas de força em sua acepção coercitiva e violenta. A força da 

Justiça como conveniência do mais forte é semelhante, senão de mesmo teor, 

que a força e a ameaça velada utilizadas por Polemarco para convencer 

Sócrates e Glauco a permanecerem no Pireu. O fato de Sócrates concordar 

com a idéia de que a Justiça é a conveniência do mais forte não é contraditório 

ao exposto acima, pois Sócrates subverte a noção de força apresentada para 

uma força interior (enkrateia), que quando aplicada no contexto d’A República 

será o elemento gerador da harmonia. Ainda sobre o conceito de Justiça de 

Trasímaco, Bloom escreve:  

 

 

 

 

 

                                                 
52 Socrates does not deny that it is the stronger who rule and establish the law. He silently accepts the 
view that all existing regimes are as Thrasymachus says they are. The two men thus agree that the 
character of the ruling group is the core of politics, that the rulers are the stronger, and that justice is a 
political phenomenon and must be embodied in the laws of a city. The issue between them is whether all 
rulers, all lawgivers, must be selfish in the way Thrasymacus insists they are. From this point on the 
question is the regime – who rules; and Socrates tries to find a kind of man, a political class, which is both 
strong and public-spirited. [Tradução do Autor]52  
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A devoção à Justiça ou seu oposto não é simplesmente uma questão de 
decência ou de corrupção, mas uma questão sobre a verdade das 
coisas. E se o que Trasímaco ensina for verdade, a cidade precisa, em 
defesa própria, suprimir aquela verdade.[...] Pode-se rememorar que 
Sócrates foi acusado de ser o proponente dessa filosofia pré-Socrática 
tão hostil aos interesses da cidade e também de ser um professor de 
retórica. A República defende Sócrates contra essa acusação: aqui ele 
é mostrado como sendo o protetor da Justiça contra um retórico. É 
claro, ele não simplesmente defende a Justiça das leis ancestrais da 
cidade; dele é uma resposta filosófica para um desafio filosófico, 
portanto ele, também, é subversivo ao ancestral. Essa resposta não 
pode ser meramente uma exortação à prática da Justiça; deve também 
tentar encontrar um apoio natural à Justiça”. (BLOOM, 1991, p. 338)  

 

Bloom mostra, acima, sua crença de que A República alude, sutilmente, a 

elementos presentes na Apologia de Sócrates, a saber: a acusação contra o 

mesmo de que cria em crenças distintas das de Atenas e a de tornar melhor o 

argumento pior. Platão avisa, ao longo de ambos os diálogos mencionados, 

que o poder é perigoso e corruptor. Assim, é fundamental que o poderoso seja 

virtuoso, pois sua boa ética e sua orientação ao Bem permitirão que não faça 

mal-uso, que abuse do mando que lhe é instituído através de sua posição 

social. 

A condenação de Sócrates sob o julgo da polis corrupta também sugere 

que o poder, a força, não são suficientes para vencer a enkrateia. Mesmo 

executando-o, Atenas não consegue retirar as virtudes de Sócrates; ao 

contrário, a Cidade-Estado traz sobre si o peso da condenação do filósofo e 

passa a carregar o fardo da ignomínia. A incorruptibilidade da enkrateia 

orientada à virtude faz dela um elemento adequado para a fundação da 

República, visto que a solidez da disciplina ou força interior (enkrateia), em sua 

força peculiar, leva ao estabelecimento da sociedade perfeita, que promoverá a 

orientação coletiva ao Bem. 

Percebe-se o elemento político da conduta Socrático-Platônica de 

afastamento da ignorância e de acesso às Ideias. Vê-se Sócrates engajado em 

diálogos, praticando uma atividade política, em sentido amplo, e ativamente 

envolvendo-se com seus concidadãos em busca do entendimento sobre uma 

Ideia qualquer.  

O ato político se torna uma conduta necessária para a aproximação do 

homem em direção às Ideias, pressuposto que é reforçado pela convenção 
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grega que afirmava que homem e cidadão eram uma só instância. Sobre essa 

indivisibilidade, escreve Reale: 

  

De outra parte, não eram somente os pressupostos do sistema 
platônico que levavam a essas conclusões: o homem grego esteve 
sempre convencido (ao menos até o tempo de Platão e Aristóteles) de 
que o Estado e a lei do Estado constituíssem o paradigma de toda 
forma de vida, como bem o sabemos; o indivíduo era, substancialmente, 
o cidadão, e o valor e a virtude do homem eram o valor e a virtude do 
cidadão: a polis não era o horizonte relativo, mas sim o horizonte 
absoluto da vida do homem. (REALE, 2007, p. 238-239)  

 

Observa-se que o caráter inseparável dos papéis de cidadão e homem na 

Grécia Clássica auxilia a tentativa platônica de criação de uma Cidade-Estado 

que transmite a ética através da política. Na República, o cidadão não poderia 

se furtar da participação política, pois sua mera condição de inserido em um 

dos três grupos que compunham a República, guardiães, auxiliares e 

produtores, o fazia parte indispensável de uma coletividade interdependente e 

compartimentada.  

N’A República, Platão não apresenta indícios de exclusão social ou 

preconceito de classes em sua proposição política. Não há também indícios de 

redundância de funções, visto que cabe aos reis-filósofos, ou guardiões, 

controlar o tamanho da República, nem há indícios de um senso de elitização 

socialmente prestigiada. A distinção entre os tipos de cidadãos a compor a 

República não implica, pensa-se, em valorações distintas entre as classes. Ao 

contrário, os componentes de cada classe tornam-se necessários dada a sua 

exclusividade funcional e a correta disponibilização de cargos e funções, 

garantida através do controle do tamanho da Cidade-Estado, de modo que não 

haja rivalidades causadas pela redundância ou excessiva demanda por uma 

função. 
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A República platônica não sofre da doença que corrói os regimes 

políticos tradicionais, particularmente a democracia, como descrito por Reale: 

  

A doença que corrompe a democracia deve ser buscada na categoria 
dos ociosos que gostam de gastar sem medida. Os mais ousados 
desses arrastam os outros e, aproveitando-se da liberdade, dominam 
com a palavra e a ação e não toleram quem fala diferentemente. Com 
métodos diversos buscam tirar dos ricos a sua riqueza procedendo de 
tal maneira que alguma vantagem resulte para o povo, mas guardando 
para si a parte mais conspícua. E quando entre esses nasce um homem 
que se destaque e consiga tornar-se um líder reconhecido pelo povo 
(um demagogo), esse logo se tornará tirano, ou seja, não somente 
acusará injustamente os adversários, mas os exilará ou até os fará 
executar. Chegado a esse ponto, não resta outro caminho a esse tal a 
não ser ou deixar-se liquidar como vítima da vingança dos adversários 
ou, justamente, transformar-se de chefe em tirano e assim tornar-se “de 
homem em lobo”. (REALE, 2007, p. 268)  

 

O símbolo usado por Reale para assinalar a transformação do demagogo em 

tirano é aquele que Platão usa para descrever Trasímaco. Reale, influenciado 

por Platão, equiparou a figura de Trasímaco à do tirano; ambas as imagens 

têm elementos suficientes em comum para explicar uma associação simbólica, 

mas deve-se considerar que Platão apresenta Trasímaco como sofista (337d) e 

como retor (338-340) ao longo do Livro 1. Entende-se que a associação de 

Reale seja válida quando se pensa em Trasímaco como representante da 

degradada polis e de seus costumes a serem superados. A visão de que 

Trasímaco representa a Cidade-Estado tradicional é corroborada por Bloom 

(2012, p. 326). 

Compreende-se que há implicações importantes sobre a maneira 

através da qual Trasímaco é descrito no Livro 1, porém, o fulcro acerca da 

discussão sobre a forma de apresentação da Justiça reside em uma dupla de 

elementos; que um proponente, retor, sofista ou tirano, dotado de uma 

mentalidade a ser superada apresenta um conceito de Justiça preliminar, 

antifilosófica em sua coercibilidade; que a Justiça é apresentada como um 

componente integral à experiência da Cidade-Estado, seja ela a polis 

tradicional ou a República. 

Reforça o exposto no parágrafo anterior o fato de que Platão apresenta 

conceitos de Justiça trazidos por diversos personagens, não havendo uma 
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centralização em um dos envolvidos no debate. Desse modo, é central o fato 

de Platão tratar da Justiça em suas diversas compreensões, e não o fato de ela 

ser introduzida no texto por tropos distintos como o herdeiro inculto, o idoso 

temente aos deuses e o sofista furioso. 

Trasímaco é, sob o olhar de Lima (2007, p. 103), um homem “preso à 

doxa”. Tal prisão representa uma caracterização que enfatiza o apreço à 

opinião do senso comum, imersa em ignorância dado o pouco contato com os 

atos contemplativos e dialéticos, de acesso às Ideias. Pensa-se que a fúria de 

Trasímaco apresentada na sua entrada no Livro 1 é também uma 

representação da fúria do homem comum perante um mundo que pouco 

compreende; tal homem vê como necessária ou inescapável a opressão que 

sofre por parte da forma degradada de Estado na qual está inserido e, por isso, 

entende a violência e a retórica narcisista como formas válidas de influência 

social. 

Cita-se também Araújo quanto à relação entre a opinião de Trasímaco 

sobre a Justiça, influenciada por sua vinculação à doxa, e a generalização da 

noção de Justiça como conveniência do mais forte. 

 

Parece fora de dúvida que para Trasímaco o direito é poder. Só existe o 
direito, conjunto de normais legais emanadas de poder constituído. Isto 
corresponde à definição primeira do sofista sobre a justiça, segundo a 
qual os mais fortes, assimilados aos governantes, estabelecem leis 
segundo seus interesses, buscando vantagem pessoal. Este critério 
subjetivo é elevado a norma objetiva e universal, porque de inexorável 
cumprimento, ao demonstrar que ocorre em todos os governos, sem 
exceção. (ARAÚJO, 2009, p. 123)   

  

A prisão de Trasímaco à opinião (doxa) pode ser, sob uma primeira 

análise, interpretada como o mesmo tipo de ignorância encontrado nos 

prisioneiros do Mito da Caverna. Entretanto, cabe ressaltar uma diferença 

importante, a de que Trasímaco, mesmo ignorante, apresenta um conceito 

fundamental de Justiça n’A República, fato que sugere que a ignorância de 

Trasímaco não é irremediável, visto que Sócrates inicia um processo de 

introdução filosófica ao domar Trasímaco e fazê-lo deixar de ser inconveniente, 

nem completa, pois Trasímaco reconhece que a Justiça só pode ser efetivada 
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na polis se considerada de um ponto de vista de Estado, o que guia o conceito 

inicial de Trasímaco (338c). 

A relação entre Sócrates e Trasímaco no Livro 1 não é uma na qual 

Sócrates anula Trasímaco através de seu discurso, desconsiderando como 

erradas as assertivas deste. Ao contrário, a dialogia entre Sócrates e 

Trasímaco durante o Livro 1 é uma de superação. Esse termo é mais 

adequado pois sugere que não há o completo repúdio por parte de Sócrates 

dos argumentos apresentados por Trasímaco. Em verdade, o argumento 

Socrático da Justiça como harmonia nada mais é do que um desenvolvimento 

incremental a partir de um conceito (338c). 

Não apenas o exposto acima, os sentimentos de Sócrates com relação a 

Trasímaco parecem oscilar ao longo do embate contido no Livro 1. Cita-se 

Antônio Lopes: 

 

Através do transtorno e da hostilidade de Trasímaco, o livro I parece 
remeter, ao menos em parte, à condição do guerreiro homérico, e isso 
permite compreender por que a avaliação de Trasímaco no relato de 
Sócrates é ambígua, oscilando entre a censura aberta e uma certa 
solidariedade. (LOPES, 1997, p. 170) 

 

Entende-se que a solidariedade mencionada por Lopes dá-se nos 

momentos finais do Livro 1, quando Sócrates afirma que Trasímaco deixara de 

ser inconveniente. Trasímaco, ainda assim, pode estar mantendo a ênfase em 

sua opinião sobre o uso da força pelo Estado. O caráter estatal do argumento 

de Trasímaco é o elemento fundamental a justificar a derivação dos conceitos 

de Justiça posteriores ao exposto em 338c.  

Deve-se lembrar que os conceitos de Justiça apresentadas por Céfalo e 

Polemarco estão considerando o justo do ponto de vista interpessoal, o que 

configura uma perspectiva válida, porém insuficiente para o escopo de Estado 

que está sendo considerado n’A República. A Justiça como conveniência do 

mais forte (338c), dado seu caráter estatal, é a pedra fundadora do 

entendimento n’A República que afirma a Justiça ser harmonia (434c). 
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Platão afirma que a Justiça, entendida aqui como harmonia, da Cidade-

Estado também será do cidadão (442d, 443b), e pode-se entender que 

Sócrates é análogo a Trasímaco como representante de uma polis. Trasímaco 

representa a polis, da força (kratos) e da injustiça, ao passo que Sócrates 

representa a República, a Cidade-Estado harmoniosa na qual a verdadeira 

força não é a física, mas a força interior (enkrateia), disciplina. 

Corroboram a afirmação atual, de que a Justiça é a harmonia na Cidade 

no Logos e no homem (443a-e), as palavras de Szlezák: 

 

Sócrates, que já supunha ter acabado com a conversação (357a), entra 
agora por causa dos irmãos Glauco e Adimanto numa discussão de um 
tipo totalmente diferente: no lugar da conversa aporética, que 
conscientemente deixou aberta a questão do tíèstin da matéria discutida 
(347e; 354b) e era inequívoca somente na rejeição da falsa visão da 
justiça, entra agora a conversação construtiva que desenvolve uma 
riqueza insuspeitada de tomadas de posição e argumentos positivos, e 
que por fim, passando pela doutrina da alma, também chega a uma 
definição de justiça (443c-e). (SZLEZÁK, 2005, p. 146) 

 

Ainda sobre A República, cita-se Williams: 

 

Em um certo sentido, a fundação de uma cidade justa deve ser a 
resposta final e única para a questão de como manter a justiça viva. 
Mas, mesmo na República, Platão não supõe que essa resposta na 
prática possa ser final, pois nenhuma instituição terrena pode 
permanecer incorrupta, e mesmo que imaginemos a cidade 
acontecendo, ela irá no final se degenerar por um processo que Platão 
descreve nos livros VIII e IX. (WILLIAMS,1999, p. 39) 

 

O sistema ético apresentado n’A República sob a forma de uma 

estrutura política é, entende-se, prioritário em relação à efetivação política das 

prescrições apresentadas por Platão ao longo d’A República (592a-b). Sócrates 

diz (592b) que é pelas virtudes componentes da República que o homem 

virtuoso pautará seu comportamento. Assim, entende-se que o fundamento da 

República é metafísico, apesar de serem também importantes os elementos 

ético e político. Tal fundamento se encontra naqueles que compõe a Cidade no 

Logos, já que não é possível pensar em uma Cidade-Estado desprovida de 

habitantes.  
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Conforme Reale:  

 

A República platônica exprime fundamentalmente um ideal realizável 
(mesmo se historicamente o Estado perfeito não existe) no interior do 
homem, vale dizer, na sua alma. Se o Estado verdadeiro não existe fora 
de nós, podemos, no entanto, construí-lo em nós mesmos, seguindo a 
política verdadeira no nosso íntimo. (REALE, 2007, p. 272)  

 

Está superado o entendimento d’A República como um tratado voltado apenas 

à teoria política. Fundamentalmente, A República é um diálogo metafísico, visto 

que a exposição platônica sobre o conhecimento está fundada no 

extrassensível, do qual se pode aproximar através do discurso (logos), da 

contemplação. Visto que se entende o Bem como o maior e mais abrangente 

gênero para Sócrates, é razoável considerar que o elemento ético esteja em 

segundo lugar na escala de importância dos assuntos tratados n’A República; 

por fim, manifesta-se o elemento político. 

 Concordamos com Giovanni Reale a que se deve entender a Justiça no 

contexto da República como algo pessoal, de foro íntimo:  

 

É claro então que, sendo a Justiça a disposição das faculdades da alma 
que faz com que cada um cumpra a função que lhe é própria (Τà ἑαυτοῦ 
Πρáττειν) e, de acordo com a sua natureza, domine ou se deixe 
dominar, ela é algo que diz respeito não à atividade exterior, mas à 
interior, ou seja, à própria vida da alma. (REALE, 2007, p. 251)  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA COMO HARMONIA 
 

Até este ponto, tem-se tratado superficialmente da noção de Justiça 

como harmonia, conceito que se crê ser o mais adequado no contexto d’A 

República, visto que a harmonia entre Cidade-Estado, homem e cosmos é o 

único conceito de Justiça contido n’A República que se apresenta como 

suficiente para a orientação ao Bem em qualquer esfera, seja naquela pessoal 

ou na da cidade. 

Para uma melhor compreensão de como a Justiça no contexto d’A 

República é harmonia, deve-se explicitar as formas de harmonia que Platão 
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elenca n’A República, bem como suas interações nos âmbitos dos homens e 

da Cidade-Estado. 

Segundo Reale (2007, p. 248), “Se, como vimos no início, o Estado não 

é senão a ampliação do homem e da sua alma, às três classes sociais do 

Estado deverão corresponder três formas ou faculdades na alma”. O homem 

precisa, para orientar-se ao Bem e viver de acordo com as virtudes, ter em 

equilíbrio os três elementos componentes de sua alma, quais sejam o racional, 

o irascível e o apetitivo (441d-442d). 

O equilíbrio na alma permite ao homem que o tenha alcançado executar 

sua função dentro de uma Cidade-Estado que também seja pensada tendo a 

harmonia de seus cidadãos como elemento fundador. Dado o escrito em 592b, 

pensa-se que o cidadão virtuoso, portanto harmonioso, pode também agir 

conforme o Bem fora do contexto d’A República, mas que aquele cidadão não 

poderá instituir a República fora de si e em sentido estrito, visto que a 

República requer um teor de organização macro-estrutural, no qual a 

sociedade é dividida de acordo com o melhor para a cidade. 

A harmonia na Cidade-Estado torna-se, aparentemente, a potencial 

manifestação na natureza (physis) da virtude pessoal de um grupo de virtuosos 

que ajam conforme o Bem. Entretanto, a manifestação mencionada é de 

ocorrência improvável, dadas as dificuldades de aplicação prática as quais 

qualquer Estado enfrentaria caso desejasse perseguir o aspecto político da 

República. 

Convém lembrar que são explicitamente elencadas (427e) as quatro 

virtudes (Sabedoria, Coragem, Temperança e Justiça) a orientarem o cidadão 

e, consequentemente, a República. Platão entende a Justiça como sendo a 

virtude resultante da harmonia, no cidadão e na polis, entre as partes da alma, 

esta dividida em temperança, sabedoria e coragem. Adicionalmente, Platão 

elenca (432a-b) a correlação entre as partes da alma do homem e a 

composição da República. 

 

 

 



 

 

107 

 

 

 

Inicia-se a análise sobre a virtude da sabedoria citando Reale:  

 

O Estado que descrevemos possui a sapiência (σοφíα) porque tem bom 
conselho (εúβολια) e o bom conselho é uma ciência (ἐπιστήμη) distinta 
das ciências e técnicas particulares, tendo como objeto o modo correto 
de comportar-se do Estado com relação a si mesmo e com relação aos 
outros Estados, e é possuída somente pelos guardiães perfeitos, ou 
seja, pelos governantes. O Estado é sábio pela classe de seus 
governantes. (REALE, 2007, p. 248)  

 

Percebe-se a ênfase na condição do bom conselho como algo distinto da 

técnica, ênfase que é pertinente dada a condição do bom conselho como 

elemento gerador da sabedoria na administração do Estado. Acredita-se que, 

dado o fato de que a sabedoria é uma virtude, o bom conselho não poderia ser 

uma técnica, visto que as técnicas podem fazer o mal (333e-334b). 

Ao entender que as virtudes só podem ser usadas para o bem e que 

seus elementos constitutivos não podem ser capazes de exercer o mal, afirma-

se a sabedoria na condução do Estado como o conhecimento sobre a melhor 

conduta sobre os assuntos políticos, criando decisões que estarão sempre 

representando o Bem nas mediações das condutas entre os homens. 

O Estado possuidor de governantes dotados de sabedoria procurará, a 

exemplo do cidadão, seguir o seu próprio. Caso este seja pacífico, o Estado 

manterá a extensão de seus territórios como se encontra; ao contrário, se o 

próprio do Estado sábio for expansionista, o Estado buscará aumentar seus 

domínios pelos meios que forem necessários, desde que sempre em 

orientação ao Bem. 

Já o homem que agir segundo a sabedoria, virtude correspondente ao 

aspecto racional da alma, tomará as melhores e mais racionais decisões em 

suas atividades. A alma, para Platão, é composta por três partes, a apetitiva, 

racional e irascível, que tem influência distinta sobre o homem e que se 

mesclam quanto à influência sobre seu comportamento. Aqui pensa-se, então, 

que o homem que agir sob a égide do elemento racional de sua alma estará 

sob os auspícios da sabedoria, agindo, portanto, de acordo com o Bem. 

Schäfer et al., quando tratam sobre a sabedoria (sophia) filosófica como saber, 

dizem que:  
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Esse é um saber de princípios ou Ideias não empíricos (Carta 6, 322d-
e), que culmina na Ideia do bem, a partir da qual todas as coisas 
empíricas possuem ser e cognoscibilidade (Rep. 509b). De acordo com 
o símile da linha, esse saber consiste no conhecimento do inteligível 
(noêta, Rep. 511b-c). [...] Essa sophia como contemplação do 
verdadeiro ser tem implicações éticas na medida em que o ser 
apreendido é o critério inteligível para a conduta eticamente relevante 
(Rep. 484b-d). Assim, a maior sabedoria ou a maior ignorância 
consistem, respectivamente, na ordem interna harmoniosa (symphônia) 
ou na desordem das almas humanas e também, consequentemente, da 

sociedade (Leis 689a-e). (SCHÄFER et al, 2012, p. 284-285)  

 

Dá-se ênfase à associação acima entre sabedoria e harmonia, válidas para as 

pessoas e para a sociedade. A premissa presente na equiparação entre 

homem e sociedade, nesse momento usada analogamente à República, é a de 

que, para Platão, não é razoável pensar que uma sociedade justa poderá surgir 

de cidadãos injustos; deve-se pensar que uma sociedade harmoniosa poderá 

ser composta por cidadãos que tenham suas almas em estado de 

desequilíbrio. 

A equiparação entre cidadão e Estado é fundamental para a 

compreensão d’A República como um projeto sobretudo ético. Esta 

compreensão não se fundamenta apenas no elemento sobre o conhecimento 

da filosofia platônica, que afirma que o Bem é o ser do qual partem os 

caráteres de existência e possibilidade de conhecimento, mas também na 

percepção de que o bom comportamento e a ética não podem ser impostos 

pelo Estado aos seus componentes através da coerção ou da premiação. É 

importante o elemento da educação na construção da estrutura política da 

Cidade no Logos, assim como o fato de que a estrutura social da República é 

dependente da correta identificação daquilo que é próprio aos cidadãos, de 

modo que executem a melhor função dentro da Kallipolis. 

Platão sugere que não pode existir felicidade na polis sem que seja 

implementada a República. Sobre isso, cita-se Belini: 
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Platão é claro no afirmar que a única possibilidade de felicidade, 
particular ou pública, está na constituição deste estado (473e). E que 
ele somente será possível quando os filósofos forem reis ou os reis 
filósofos (473d). 

Este problema da dificuldade em concretizar o estado justo é por si já 
um grande ponto de interrogação quanto à "naturalidade" da definição 
de justiça platônica. Afinal, é de se supor que todo indivíduo encontre 
interesse em desenvolver aquilo que lhe é próprio, justamente porque 
faria aquilo que gosta e que, portanto, lhe dá prazer e 
conseqüentemente, de algum modo, felicidade. Ora, onde tudo deverá 
acontecer em conformidade com a natureza de cada um, também o 
estado justo deveria ser natural. Ao invés, é eivado de elementos 
arbitrários e de falsidades. (BELINI, 2009, p. 69) 

     

Platão, portanto, elabora o projeto da República como uma alternativa 

única para o arranjo ético da polis, de modo que os erros na condução da polis, 

como a execução do Sócrates histórico, não venham a se repetir. Também, 

Platão reforça sua origem aristocrática ao propor uma sociedade em que os 

homens possuem funções sociais fixas e em que uma maioria despreparada 

para o governo é orientada por uma minoria de homens preparados para a 

condução da República, desse modo evitando o erro fundamental da 

democracia ateniense, que era a eleição de certos homens despreparados 

para o cargo que passariam a ocupar. 
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CONCLUSÃO 

 

Platão, ao apresentar a Cidade no Logos, traz um modelo intelectual de 

interação política que busca corrigir os erros da polis. Esse modelo, entretanto, 

não pode ser executado sem a presença de governantes que sejam ao mesmo 

tempo virtuosos e fortes, assim como governados que estejam preparados e 

adaptados ao regime político da República. 

Trasímaco, no Livro 1, aponta que a Justiça é a conveniência do mais 

forte (338c) e, logo em seguida, que o mais forte é o Estado. Tal conceito sobre 

a Justiça é importante por dois motivos: por ser o primeiro dentro d’A República 

a tratar da Justiça como uma questão gerencial, de Estado; por apresentar a 

força do governante como um elemento fundamental para o estabelecimento 

de uma Cidade-Estado justa. 

O conceito trazido por Trasímaco não está totalmente correto, pois só é 

aplicável dentro da República, mas é de fundamental importância no percurso 

intelectual do conceito de Justiça n’A República. A Justiça, no início do diálogo, 

é apresentada por Céfalo como algo de interpessoal, com um caráter de 

restituição. Ao final do percurso argumentativo, a Justiça é entendida por 

Sócrates como a harmonia dentro da Cidade no Logos. 

Entende-se que Platão desenvolveu o conceito de Justiça, apresentado 

em 338c, fazendo-o culminar na harmonia interna e na cidade. Alcançada esta 

harmonia, os governantes d’A República devem, demonstrando força interior, 

gerir a Cidade-Estado de modo que a Justiça de cada homem possa se 

manifestar no contexto maior, da Kallipolis. Assim, a Justiça da Cidade no 

Logos, também harmonia, reflete a Justiça do homem, que é a harmonia entre 

os três elementos da alma. A Justiça pode, portanto, ser entendida como o 

que-**ilíbrio, o espelhamento do homem em relação à cidade. 

A força necessária para a execução da Justiça na República não é 

associada a qualquer tipo de violência: a força da qual os governantes da 

Cidade no Logos devem-se valer é a força interior (enkrateia), também 

entendida como disciplina. Tal atributo é o requerido para o rompimento com o 

modelo da polis e o estabelecimento gradual da Cidade no Logos. 
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Aquele que é melhor dotado de enkrateia tem as condições necessárias 

para suportar o peso trazido pela mudança do regime político, assim como para 

manter-se firme em sua conduta, quando esta estiver orientada ao Bem. Como 

a conduta dos governantes da Kallipolis é orientada ao Bem, toda a estrutura 

da Cidade no Logos será composta harmoniosamente, estando devidamente 

relacionados os componentes da cidade, do homem e do cosmos. 

Platão aponta, ao propor a República, que a causa da corrupção da 

Cidade-Estado encontra-se na desarmonia da polis, implicando que esta venha 

a ser palco dos vícios e virtudes dos homens, assim como sujeita à alteração e 

à mudança, originadas de sua presença na physis. A Kallipolis, ao contrário, 

encontra-se no Logos e, por isso, não está sujeita às alterações da polis; o 

caráter imutável do Logos é o que garante a estabilidade da República. 

As figuras de Sócrates e de Trasímaco, no Livro 1, representam a 

Cidade no Logos e a polis, respectivamente. Trasímaco expressa duas 

percepções distintas quando trata da Justiça (338c-d): a de que a Justiça na 

pólis é a conveniência do Estado, e a de que a Justiça é alcançada através da 

força. 

O caráter dúplice da fala de Trasímaco sobre a Justiça ao longo do Livro 

1 faz com que o personagem apresente o estado corriqueiro das coisas quanto 

à Justiça, ou seja, como a Justiça é aplicada nos Estados, e também oriente a 

discussão ao campo da administração pública, ao associar a Justiça ao Estado, 

tornando-a uma questão de governo. 

Platão não abandona o elemento estatal da Justiça após a fala de 

Trasímaco. Mesmo associando-a à harmonia dos elementos da cidade e dos 

elementos nos homens, Platão mantém, a partir do Livro 2 d’A República, o 

elemento governamental apresentado por Trasímaco, ao associar Justiça e 

Estado. 

Deve-se enfatizar que o caráter estatal da Justiça, segundo Trasímaco, 

não é incompatível com a virtude, ou ainda com o Bem. A gestão justa continua 

sendo efetivada caso os gestores, neste caso os governantes e poderosos, 

estejam orientados ao Bem e sejam virtuosos. Um Estado qualquer não 
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conseguirá atingir a harmonia presente na República caso seja governado por 

pessoas despreparadas. 

O preparo do governante depende, além dos elementos pedagógicos 

prescritos por Platão ao longo d’A República, da força interior ou disciplina, 

ambas aqui entendidas como enkrateia. Trasímaco, em sua fala, elenca o 

primeiro dos elementos necessários à formação dos guardiões da República, 

que é a força necessária para a conversão da polis em direção à República, 

assim como a força política que validará as ações tomadas enquanto no 

governo. 

Apesar da associação entre enkrateia e Estado não ser explícita no Livro 

1, entende-se que a necessidade da existência de um Estado que governe a 

República assegura que há um elemento mais forte. Havendo um grupo de 

homens mais forte, todos os atos do mesmo dentro da República ideal serão 

justos, pois Platão associa a República à Justiça e à harmonia. Assim, a 

conveniência do mais forte no contexto da República será justa. 

O acima exposto reforça o já afirmado sobre a definição de Trasímaco 

sobre os mais fortes, em 339a: Trasímaco está parcialmente correto ao afirmar 

que a Justiça é a conveniência do mais forte, visto que tal assertiva só é válida 

dentro da estrutura da República, pois o mais forte despreparado e carente de 

virtude não agirá justamente. 

O elemento que torna parcialmente correta a afirmação de Trasímaco é 

o preparo educacional dado aos governantes da Cidade no Logos. Sem tal 

preparo, a República não poderá se sustentar em sua distinção ética em 

relação às poleis. Ainda sobre o que diz Trasímaco sobre a Justiça, enfatiza-se 

novamente, devido à sua importância, que é com o sofista que a Justiça se 

orienta, ainda no Livro 1, para a sua aplicação de ordem estatal. 

Sócrates e Trasímaco são bem estabelecidos como vozes narrativas de 

Platão, formas literárias sutis de transmissão de informação. Entende-se que 

não é possível distinguir com certeza qual dos personagens da República 

represente a intenção autoral de Platão, e se pensa que isso é secundário ao 

escopo literário do diálogo aqui analisado. É razoável que Platão use 
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personagens distintos para exprimir argumentos diversos, e que nenhum 

personagem platônico representa a totalidade do pensamento do autor. 

Platão faz uma oposição simbólica entre a figura de Trasímaco como 

retor e a de Sócrates como filósofo. Neste antagonismo, Trasímaco representa 

o discurso como servo dos homens, como instrumento de satisfação de 

interesses. Para o retor, as palavras podem ter significados distintos, de acordo 

com a necessidade e a conveniência da situação. Já para o filósofo, o discurso 

é uma ferramenta de comunicação e busca pelo conhecimento. 

O retor também tem outra relação distinta daquela do filósofo com 

relação ao discurso: para o retor, o discurso é monológico, visto que sua 

prática está orientada à criação de textos a serem lidos com fins específicos, 

textos estes que não têm o dinamismo dos diálogos, nem que foram feitos com 

a intenção de serem defendidos dentro de um contexto dialógico; para o 

filósofo, o discurso é dialógico, pois o conhecimento só pode ser obtido através 

de uma busca que também envolve o confronto de argumentos distintos, 

podendo resultar no avanço de um conceito a partir do enfrentamento de 

opiniões diferentes. 

Considera-se que o elemento ético no Livro 1 da República, 

representado pela aparente vilania de Trasímaco ao louvar a injustiça (348e) 

em contraposição à aparente nobreza de Sócrates, é preponderante. Tal força 

é mais uma indicação que a política, para Platão, é interdependente da ética e 

que ambas não são dissociáveis. Ao contrário, a dissociação entre ética e 

política leva aos regimes históricos, como a democracia ateniense que 

executou Sócrates. 

É debatível se, no Livro 1, Sócrates domina discursivamente a 

agressividade de Trasímaco. Pensa-se que, apesar do sofista por mais de uma 

vez se submeter a contragosto ao argumento de Sócrates (338d, 349b, 352b), 

Trasímaco é silenciado ao final do Livro 1 não por estar satisfeito com a 

argumentação de Sócrates, mas porque esta é melhor que os argumentos 

dele, e o próprio Trasímaco vem a reconhecer, a contragosto e 

silenciosamente, tal fato. 
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Aqui não há como se determinar, por questões de escopo e pela 

impossibilidade da recuperação da intenção autoral, se Trasímaco encerra o 

Livro 1 concordando com Sócrates acerca do que venha a ser a Justiça. 

Todavia, pode-se afirmar que o restante d’A República propõe que Sócrates 

acata dois elementos contidos na fala de Trasímaco: a força participa da 

Justiça e a Justiça é a conveniência do Estado. 

A própria especulação sobre a República já é uma afirmação, por parte 

de Platão, de que é possível unir ética e política em um regime que tenha a 

coletividade em harmonia e que constitua uma estratégia de poder perpétuo. O 

caráter estático da República, evidenciado pela perfeição de sua organização, 

não admite alterações na ordem social e, por isso, é impossível de ser 

implementado nas poleis. 

Percebe-se A República como um texto condenatório à Atenas histórica, 

crítica motivada principalmente pela execução de Sócrates. A proximidade 

entre Platão e seu professor, além do fato de que a polis era passível de 

corrupção, são motivos suficientes para explicar o ato platônico de criação de 

um modelo de Cidade-Estado que é alternativo ao apresentado pela Atenas do 

período clássico. 

A crítica platônica executada através d’A República, analisada sob o 

ponto de vista do que se sabe da vida de Platão, sugere que o filósofo 

consolida no diálogo o seu afastamento da política que era praticada em 

Atenas. Platão, de maneira sutil, usa A Apologia de Sócrates e A República 

para firmar o seu distanciamento da tradição política de sua família, assim 

como para protestar contra a morte de Sócrates. 

A Justiça como força n’A República é a mesma força interior que 

Sócrates apresenta ao longo d’A Apologia, pois o professor de Platão abdica – 

por diversas vezes – de artifícios que podem absolvê-lo, mas que contrariam o 

que dita seu daimon. N’A Apologia, Sócrates tem duas escolhas claras: optar 

pela doxa que o absolverá ou permanecer fiel ao logos da aletheia e, por isso, 

ser condenado. Tal fidelidade é também observada na República, cuja 

estrutura está em harmonia com o logos e o cosmos, sem nunca desviar-se 

deles ou do Bem. 
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Os fins da República são aparentemente políticos, mas entende-se que 

o objetivo último da Cidade no Logos é aproximar do Bem aqueles que dela 

fazem parte. Mesmo aqueles não envolvidos com a contemplação das Ideias 

são beneficiados, pois a orientação política da Kallipolis é estruturada pelos 

guardiões, reis-filósofos que tem também por função orientar os governados 

segundo princípios adquiridos através da filosofia. 

Por fim, a República é o resultado especulativo de um plano político com 

fins éticos, que culmina no poder perpétuo de um grupo de governantes 

virtuosos que, orientados ao Bem, criam uma sociedade estática e harmoniosa, 

onde a estrutura social reflete a estrutura fundamental do cosmos. 
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