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RESUMO 

 

Essa tese de doutorado defende a interpretação de que n’A República de Platão o 

argumento elaborado por Trasímaco, no qual justiça é a conveniência do mais forte, 

está implicitamente aceito por Sócrates. Apesar da defesa enfatizada por Trasímaco 

não demonstrar nenhuma afinidade com o argumento de Sócrates, ela propõe um 

comentário irônico e sarcástico sobre vida política. Sócrates aceita esse comentário 

para derivar dele uma noção mais refinada da categoria dos mais poderosos. 

Enquanto Trasímaco assume que a conveniência dos mais poderosos inclui o poder 

de submeter todos e tudo a seus prazeres individuais, Sócrates admite que os mais 

poderosos estejam definidos apenas pela sua característica de ser capaz de manter 

o poder em perpetuidade. Nesse contexto, o tema principal d’A República é que a 

harmonia entre as classes funcionais da cidade é conveniente para poder perpétuo. 

Para conservação dessa harmonia, a classe funcional dos mais poderosos vê como 

conveniente renunciar um possível monopólio sobre prazer em prol de uma 

redistribuição que promova a harmonia, o que também se torna conveniente para as 

demais classes. Assim, pode-se dizer que os mais poderosos divulgam o sentido de 

justiça como sendo a conveniência de todos, mas que implicitamente acreditam 

somente no argumento de que a justiça é o que lhes é conveniente. Uma vez que a 

conveniência é o que promove a harmonia entre as classes funcionais, torna-se 

conveniente para Sócrates a crença de que a compreensão de justiça dos mais 

poderosos não seja divulgada publicamente. Também faz parte do argumento 

central d’A República a noção de que toda a especulação presente no diálogo entre 

seus personagens não pode ser verdadeira, mas, na melhor das hipóteses, apenas 

plausível e conveniente. Sócrates precisa modificar a natureza das classes 

funcionais através de um programa direcionado de reprodução sexual e um 

programa de doutrinação ideológica para que a proposta de promover a harmonia 

através dos elementos da cidade, sob a alegação de que a justiça está a favor do 

mais fraco, torne-se o discurso mais plausível e conveniente. Para fazer o novo 

regime mais plausível, Sócrates desenvolve uma metafísica fundamentada na noção 

matemática de harmonia, tal metafísica a serviço da retórica oficial do regime político 

apresentado por Sócrates. 

 

Palavras-chave: Sócrates, Trasímaco, ironia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis endorses the interpretation that in Plato's Republic the argument made by 

Thrasymachus in which justice is the convenience of the most powerful one is implicitly 

accepted by Socrates. Although Thrasymachus´ discussion does not show any similarity with 

the argument of Socrates, it proposes a sarcastic and ironic comment on political life. 

Socrates accepts this comment to develop a more refined notion of the category of the most 

powerful ones. While Thrasymachus assumes that the convenience of the most powerful 

ones includes the power to subordinate all and everything to their individual pleasures, 

Socrates admits that the most powerful ones are defined only by their characteristic of being 

able to hold power in perpetuity. In this context, the main theme of The Republic is that the 

harmony between the functional classes of the city is convenient for perpetual power. For 

preservation of harmony, the functional class of the most powerful considers the 

convenience of forsaking a possible monopoly on pleasure towards a redistribution that 

promotes harmony, which also makes it convenient for the other classes. Thus, we can 

explicitly say that the most powerful ones believe in a sense of justice as convenience for 

everyone, but implicitly believe only in the argument that justice is what is convenient for 

themselves. Since convenience is what promotes harmony between functional classes, it 

becomes convenient to Socrates to believe that the understanding justice that the most 

powerful ones have is not publicly disclosed. The notion that all the speculation of the 

dialogue between the characters cannot be true, but, at best, only plausible and convenient 

is also part of the central argument in The Republic. Socrates needs to modify the nature of 

the functional classes through a targeted program of sexual reproduction and a program of 

ideological indoctrination so that the proposal to promote harmony through the elements of 

the city, declaring that justice is in favor of the weakest becomes a more plausible and 

convenient speech. To make the new system more plausible, Socrates develops a 

metaphysics based on the mathematical notion of harmony, such metaphysics serving the 

official rhetoric of the political regime presented by Socrates. 

 

Keywords: Socrates, Thrasymachus, irony. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1. 1 IDENTIFICAÇÃO DO TÓPICO  

 

No contexto em que a perpetuidade do poder ordena a vida prática, a 

questão da verdade não interessa, restando somente a questão da conveniência e 

plausibilidade. Assim, se faz necessário perguntar quais são os argumentos sobre 

conveniência e plausibilidade. Esta pergunta define o tópico desta tese de 

doutorado, qual seja, a plausibilidade e a conveniência da proposição de que justiça 

é harmonia. A compreensão do diálogo A República de Platão em termos de 

plausibilidade e conveniência e não em termos de algo que é verdade, deriva-se da 

diferença entre a acepção de Sócrates e Trasímaco no que se refere a proposição 

de que justiça é o interesse dos mais fortes, atribuída à Trasímaco (PLATÃO, A 

República, 2006, 338c-341b). Para tanto, convém observar em que sentido justiça é 

harmonia. 

 

1. 2 IDENTIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DO TRABALHO, TESE 

 

O diálogo A República de Platão enfatiza que para Sócrates a conveniência 

dos mais fortes significa: a conveniência daqueles que podem exercer poder político 

perpetuamente. Um poder cujas articulações estão ligadas à proporcionalidade 

inerente à harmonia e que permeia um discurso unicamente plausível e conveniente. 

Esta é a hipótese central desta Tese de Doutorado. 

A tentativa de  identificar a hipótese de trabalho desta pesquisa, suscita em 

primeiro momento uma questão, a saber, a própria obra A República1. A questão é a 

seguinte: qual o tema que envolve a totalidade da discussão da obra A República? 

Ou seja, qual é o tópico central d’ A República de Platão? Essas duas perguntas 

indicam “totalidade” e “centro” no mesmo sentido. Tema é o universo discursivo  

daquele diálogo (DIK, Simon C., 1981, p. 10), o tópico é um dos conceitos 

discursivos inerente ao tema (p. 31), assim, é possível que o tópico central d’A 

República seja igual ao tema que percorre todo o diálogo? De imediato, pode-se 

pensar que é justiça, afinal esse é o tema que se faz de início ao fim daquele texto. 

                                                           
1 A referência “PLATÃO.  A República. 2006”, passa a ser citada no texto pela abreviação REP. 
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Na perspectiva de Sócrates, justiça é harmonia porque consiste em dar a cada um o 

que lhe compete sem se recorrer ao que compete a outros (REP, 433a-b), assim 

como o saber matemático chamado de harmonia procura entender os números 

harmônicos sem recorrer aos sons produzidos pelas cordas dos instrumentos 

musicais (531c), pois, do mesmo modo em que o conjunto das notas das oito 

sereias no Mito de Er componhe uma única harmonia (617b), o conjunto das virtudes 

enumeradas por Sócrates determina a noção de justiça (433b-e). Nesse sentido, 

Sócrates como personagem d’A República se mostra portando a voz de Platão, 

autor desse diálogo, pois ambos defendem o mesmo ponto de vista. Justiça como 

harmonia é o principal interesse de Platão.  Porém, há outra forma de olhar o diálogo 

A República que mostra um Platão desinteressado da noção de que justiça é 

harmonia. Esse outro modo de olhar é endossado na posição de Leo Strauss (1968, 

1978, 1981, 1983, 1989). A perspectiva de Strauss é a de que o cerne do diálogo 

n’A República e do cânone ocidental é a discussão entre Sócrates e Trasímaco 

(STRAUSS, 1978, p. 60, 75).  

Em que sentido justiça é ou não harmonia? Se a justiça não é harmonia, 

qual é a temática da discussão entre Sócrates e Trasímaco? Essas questões podem 

levantar o seguinte argumento: uma vez que a proposta de Sócrates não é a 

temática central e desde que há o embate entre os dois personagens, Sócrates e 

Trasímaco, pode-se concluir que o cerne de toda A República é a definição de 

Trasímaco. Logo, não se poderia dizer que justiça é harmonia.  

Trasímaco apresenta a justiça como algo que é o interesse dos mais 

poderosos. Sócrates argumenta que é melhor dizer a vantagem dos mais fracos (tò 

symphéron héttonos) (REP, 342c, 346e), pois, assim, a conveniência (tò symphéron) 

refere-se à totalidade da cidade e não apenas a uma parte, aos governantes (toû 

kreíttonos). A justiça, segundo a defesa de Sócrates, é apenas do interesse dos 

mais poderosos à medida que eles participam do todo da cidade. Nesse contexto, a 

justiça é harmonia porque reúne, em um todo harmônico, as partes da cidade e os 

interesses de cada um, em relação à sua classe e à cidade. Ao se pensar a justiça 

como Trasímaco a propõe, o tópico maior do diálogo é poder, especificamente poder 

político. Porém, ao se mostrar a justiça como Sócrates propõe, o tópico maior é 

harmonia. O embate permanece e move os pesquisadores a adotarem uma das 

propostas, a de Sócrates. 
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Strauss propõe que Sócrates não pretende defender que justiça é harmonia, 

mas que a justiça entendida como conveniência dos mais poderosos é harmonia 

(STRAUSS, 1978, p. 123). Se for possível entender que os interesses dos mais 

poderosos é o que lhes convém, e que a conveniência dos mais poderosos é igual à 

justiça, e que justiça é igual à harmonia, conclui-se que a conveniência dos mais 

poderosos é harmonia. Mas o que se entende por “mais poderosos”? Eles são 

aqueles que tem poder suficiente para manter o poder. A preocupação pela 

manutenção do poder confere a eles a possibilidade do poder perpétuo. Nesse 

aspecto, o que convém aos mais poderosos não é um poder momentâneo, mas o 

poder perpétuo. O debate sobre conveniência da justiça substitui conveniência dos 

mais poderosos por conveniência do poder perpétuo, o qual dá aos mais poderosos 

sua condição de superioridade. Portanto, desde que a conveniência dos mais 

poderosos é harmonia, há uma identificação entre poder perpétuo e harmonia. 

A palavra harmonia tem dois sentidos n’A República: significa ciência que 

estuda a harmonia (REP, 530d-531c) e também harmonia em si mesmo (591d, 

617b-c). O estudo da harmonia é chamado de música e seu conteúdo equivale à 

teoria da proporção contínua, segundo enfatiza Francis MacDonald Cornford (1997, 

p. 67-70). 

Agora é possível dizer que a tese fundamental d’A República de Platão é a 

seguinte: o poder político perpétuo depende da aplicação da teoria da proporção à 

política.  As partes do poder precisam se articular proporcionalmente para que 

alcancem a pretensão de durabilidade. Dessa forma, o argumento de Platão é 

plausível. Logo, o tópico central d’A República é poder político. A temática central 

d’A República é a identificação da chave da ação política. 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. Falar da ligação harmônica entre homem, cidade 



14 

 

e cosmos serve somente como pano de fundo, contexto para se pensar o poder 

político. 

Platão começa o diálogo expondo claramente a questão da justiça. O Livro I 

é sobre a justiça. Está posto o jogo da definição de justiça que não se refuta no Livro 

I. Não é a justiça de Sócrates ou Trasímaco. A noção de justiça atribuída a 

Trasímaco não é inteiramente refutada, ela tem implicações em todo o diálogo. 

Porém, a compreensão da definição de justiça não é a de Trasímaco. Ele é cético 

diante do comportamento humano e vê o quão é lastimável o discurso de que a 

prática da virtude política, sua atividade, é a conveniência aos mais fortes.  

Trasímaco representa as condições mínimas de niilismo. Ele expõe uma 

situação de poder político que motiva a descrença e promove a certeza de que não 

há discurso político verdadeiro. Sobre a falta de verdade no poder político, Sócrates, 

no Livro V, também enfatiza que as opiniões voltadas aos assuntos práticos não 

admitem verdade (REP, 476c-480a). O discurso político não pretende dizer a 

verdade porque seus quesitos básicos são a plausibilidade e a conveniência.  A 

opinião de Sócrates não diz que é verdade o ponto em que a justiça é a 

conveniência do mais forte, mas que é plausível e conveniente que a justiça se 

mostre como conveniência do mais fraco (342c-d). É plausível entender que a justiça 

se configure como conveniência do mais forte e é conveniente que os cidadãos 

acreditem que o governante está submetido aos interesses dos mais fracos.  

Strauss entende que há duas obras que marcam a produção intelectual no 

Ocidente, uma é a Bíblia e a outra é o diálogo A República de Platão (STRAUSS, 

1983, p. 165). A Bíblia mostra que, se o conhecimento humano é dedicado ao 

serviço de Deus, ele pode ser bom e ainda necessário. Mas, ao mesmo tempo, este 

discurso permite ao homem emancipar-se partindo da função subserviente para o 

qual foi destinado, o que dá origem à filosofia. Surge, assim, o conflito entre 

argumentos apresentados pelos teólogos em defesa da Bíblia e argumentos 

defendidos por filósofos em nome do ponto de vista filosófico. Este conflito não 

resolvido entre religião e filosofia, Strauss observa, é o segredo da vitalidade da 

civilização ocidental: o reconhecimento de duas raízes conflitantes da civilização 

ocidental. Assim, a própria vida da civilização ocidental é a vida entre dois códigos, 

uma tensão fundamental (STRAUSS, 1981, p. 44).  

No campo da filosofia, A República de Platão se destaca por criticar 

severamente a figura de divindades, que se assemelham ao deus da Bíblia. Do 
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ponto de vista filosófico o diálogo de Platão é o documento central de todo o cânone 

ocidental (STRAUSS, 1983, p. 166-165). Ele não só apresenta a interpretação 

filosófica sobre deus, mas também aborda o conflito entre forças da tradição, poetas 

e políticos e a inovação do pensamento filosófico, Sócrates. Esta tese, portanto, 

pretende olhar A República a partir do conflito entre Trasímaco e Sócrates como 

sendo os personagens que podem representar o conflito gerador da cultura 

intelectual ocidental. Nesse sentido é que não se deve pensar que o tópico central 

daquele diálogo é somente a postura isolada de Sócrates, mas a junção do que diz 

Trasímaco com o que diz Sócrates. 

A opinião de que justiça é a conveniência do mais forte é filosoficamente 

interessante porque serve de suporte a outro argumento mais completo d’A 

República, o argumento de que poder perpétuo é proporcionalidade. Porém, será 

que Trasímaco entende a “conveniência do mais forte” no sentido de poder político 

pleno? Quem elabora esse sentido é Sócrates. Trasímaco não está preocupado com 

a questão de que a justiça como conveniência do mais forte seja harmonia, 

proporcionalidade. Porém, a postura niilista de Trasímaco desenvolve a postura de 

Sócrates.  

Sócrates não diz que sua definição é fundada em uma definição prévia que é 

a de Trasímaco. Seu modo de pensar surge diferente e oposto ao de Trasímaco. 

Platão, no entanto, constrói essa oposição, o embate, o agón, como um momento 

sofisticado do diálogo que exige pensar a luta entre Trasímaco e Sócrates. É preciso 

construir um discurso que descreva o poder político movido por interesses 

particulares, para que se promova a descrença neles, assim pode-se construir um 

discurso sobre o poder político sem interesses individuais.  

Sócrates pensa como plausível e conveniente a proposição de que poder 

exercido perpetuamente tem a virtude de ser harmônico. Nesse contexto, harmonia 

não é sinônimo de verdade porque seu campo de atuação é a cidade. Se não é 

aceitável perguntar sobre a verdade porque a questão política envolve a 

plausibilidade e conveniência e não envolve a verdade, é possível ao menos 

perguntar: Como é que a proposição de Sócrates é plausível? O que a torna 

plausível? Qual a origem dessa plausibilidade? É ao menos possível falar em 

plausibilidade? Se a plausibilidade for reduzida à conveniência, assim, não se 

precisa falar no que é plausível. A plausibilidade seria um tipo de conveniência. Mas 
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Platão mantém os dois aspectos, o duplo critério do discurso que envolve o diálogo 

A República.  

Por discurso plausível se quer dizer um discurso no qual se pode acreditar. 

O que difere de discurso conveniente. Algo pode ser conveniente independente de 

se acreditar ou não nele.  

A plausibilidade se relaciona com o modo em que um discurso se encaixa 

em um conjunto maior de opiniões que tenta dizer alguma coisa sobre algo. Nesse 

sentido, a proposição de Sócrates depende das atitudes e compreensões inerentes 

à comunidade elite da sociedade. A liderança política e intelectual da comunidade 

tem que ser formada, de tal modo, que ela defenda aquela proposição de Sócrates 

como plausível. Se a sociedade não tem matemática, não é possível apontar a 

noção de harmonia como proporcionalidade. Apenas quando se tem a teoria da 

proporção é que a proporcionalidade pode ser proposta como característica 

intrínseca do poder político. A proposição de Sócrates só será plausível para um 

grupo epistêmico que sua educação permita a receptividade a tal tipo de opinião. 

A República está repleta de indicações de como homens e mulheres devem 

ser educados. Deve-se controlar a literatura, a ginástica e outros tipos de disciplinas 

e o estudante deve dedicar grande parte de sua vida ao estudo da matemática. Esse 

diálogo de Platão torna-se praticamente uma teoria da educação. Mas todo o 

programa educativo não se reduz ao estabelecimento de diretrizes formativas, antes, 

pretende tornar plausível a proposição geral de que justiça é harmonia e a 

implementação dessa proposição através de medidas sugeridas por Sócrates. A 

plausibilidade do que expõe Sócrates não é algo que se limita somente na recepção 

de seus interlocutores, ele desenvolve uma visão sobre justiça de tal modo que ela 

se torna mais plausível a cada momento do diálogo. Uma educação ideológica 

segundo esses parâmetros não possui uma verdade sobre a prática política porque 

verdade em política inexiste. O mais que pode ser esperado é prática política 

baseada em opiniões plausíveis e convenientes.  

Os homens não devem comportar-se conforme a opinião de que justiça é 

harmonia porque indica algo verdadeiro, mas porque tal opinião é plausível e 

conveniente. A opinião de que justiça é harmonia não deve guiar a vida prática 

porque é verdadeira uma vez e para sempre, mas porque essa opinião pode ser 

plausível e conveniente em uma sociedade fundamentada nessa concepção. 
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Há outra questão que deve ser colocada ainda sobre a noção de 

plausibilidade.  Uma vez que a harmonia aborda o tema da teoria da proporção, e 

que a estrutura presente na teoria da proporção é projetada sobre a cidade, a 

aplicação da verdade matemática em assuntos práticos resulta na construção de 

opiniões verdadeiras? Não. O discurso matemático afere plausibilidade ao discurso 

político, mas não o torna verdadeiro. Empregar a terminologia matemática em prol 

da organização do poder político confere plausibilidade ao discurso politico. Se a 

elite, ou grupo de poderosos, são educados acreditando na verdade presente na 

harmonia matemática, e se o saber matemático mais elevado ordena a vida política, 

torna-se plausível acreditar que a justiça é harmonia. A opinião de que justiça é 

harmonia é mais plausível do que outras opiniões porque traz uma harmonia que é a 

virtude central do ramo da matemática assimilado e compreendido como discurso 

mais elevado, a música. 

A conveniência da proposição de Sócrates pode ser delimitada no seguinte 

raciocínio: há algo que dá direção para o programa político prático, esse algo 

necessita ser conveniente à manutenção do programa. 

A legislação da cidade em que o poder pode ser exercido perpetuamente 

deve prever a proporcionalidade entre os componentes da cidade. A posição positiva 

de Sócrates é a de que o homem precisa viver e agir de algum modo. Ele precisa se 

organizar em comunidades políticas. Ao assumir que é algo benéfico a continuidade 

da cidade caracterizada por uma constituição que representa valores fundamentais, 

Sócrates observa como é conveniente aos homens a atitude de promover uma 

constituição política sem conflitos entre suas divisões internas. A consequência de 

um regime político ordenado pela harmonia é a de que as diferentes classes, ao 

desempenharem suas funções, recebam suas compensações em termos do bem 

estar da totalidade (REP, 540d-541a). 

Mas não é qualquer homem que tem a habilidade de tornar conveniente à 

totalidade dos homens uma virtude como a harmonia. Quem deve governar é o 

filósofo. Na proposta de Sócrates, a liderança política está nas mãos do rei-filósofo. 

Em que sentido os reis-filósofos são filósofos? No sentido do tipo de filósofo que 

convém à união entre poder político e filosofia (473c-474c). Assim, os reis-filósofos 

serão administradores do regime projetado por Sócrates. Eles têm as funções de 

governar e educar os cidadãos, por meios retóricos, para que aceitem aquele regime 

político. Segundo esta tese propõe, no máximo, os reis-filósofos são filósofos no 
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sentido de que são professores que ensinam e professam uma filosofia oficial. 

Assim, a filosofia compete a quem projeta o regime político: Sócrates.  

 

1. 3 LITERATURA INTERESSANTE PARA A TESE 

 

A literatura que interessa a esta tese consiste basicamente em quatro 

discursos básicos: Paul Grenet (1949) e Holly G. Moore (2009), que falam em 

termos gerais sobre a metafísica de uma situação meta-empírica a qual se torna 

acessível através dos aspectos matemático e lógico de proporcionalidade; Glenn W. 

Erickson e John A. Fossa (1996, 2001, 2005, 2006) que dominam a interpretação 

mais estrita da matemática no sentido de uma metafísica matematizante; Giovanni 

Casertano (2010) no questionamento sobre o sentido de verdade no diálogo A 

República de Platão; e a visão de Strauss, Glenn W. Erickson (2011), Stanley Rosen 

(1969, 2005) e Allan Bloom (1973, 1991) no debate sobre o sentido político que 

envolve A República. 

Grenet, um pesquisador de meados do século XX, faz uma análise 

detalhada da transposição do sentido religioso, matemático e artístico da proporção 

ou analogia lato sensu para o uso da analogia em Platão (GRENET, 1949, p. 16). 

Grenet toma axiomaticamente a estrutura da proporção em Eudoxo e a pesquisa de 

J. Adam sobre a Linha Dividida, propondo que Platão utiliza o método analógico 

(AD/DC = AC/CB e CE/EB=AC/CB) durante o desenvolvimento de sua metafísica (p. 

116). Porém, ele não analisa minuciosamente os aspectos matemáticos que são 

inerentes aquele método. Sua preocupação consiste em olhar n’A República o modo 

como Sócrates pode conhecer algo que ainda está desconhecido na medida em que 

usa um recurso matemático (p. 109-146).  

A pesquisadora Moore (2009, p. 243-245), ao analisar Grenet, enfatiza que a 

proporção no sentido matemático é apenas uma imagem da analogia. Essa analogia 

mais original é constituída por uma estrutura lógica apresentada por Sócrates na 

passagem da Linha Dividida. Ela analisa as diferenças e semelhanças entre 

analogia, metáfora, símile e outras formas retóricas que podem ter seu sentido 

desenvolvido por silogismo, Moore dá como evidente a forma básica a:b::c:d ou 

ainda a:b::b:c sem considerar que a primeira é a forma da proporção geral e a 

segunda é a forma da proporção contínua. Sua pesquisa também não privilegia o 

uso da matemática por Platão. Para ela, Moore, a forma básica da analogia é 
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importante para Platão porque fornece uma relação de relações determinando a 

similaridade entre os termos não apenas distintos, mas também entre todas as suas 

relações. Desse modo, Moore acredita se distanciar de Grenet ao mesmo tempo em 

que mantém sua análise no campo literário.  

O trabalho de Erickson e Fossa é uma pesquisa que se interessa pelos 

trechos matemáticos dos diálogos de Platão. Eles analisam os problemas 

matemáticos da época e avaliam se tais problemas servem de fundamento para se 

pensar algumas passagens da obra de Platão. Nesse contexto, também percebem 

que a proporção se mostra especialmente na forma da Linha Dividida narrada por 

Sócrates no Livro VI d’A República. A diferença entre essa pesquisa e outras sobre 

a questão da proporcionalidade da Linha Dividida é que tal Linha, para Erickson e 

Fossa, encontra-se ao nível de uma doutrina estruturadora dos diálogos de Platão. 

Assim, Erickson e Fossa falam de Doutrina da Linha Dividida. Eles afirmam: “a 

doutrina da linha dividida é vista como um princípio dinâmico e criativo, 

profundamente imbuído com a visão pitagórica de que o universo é, de fato, um 

universo matemático” (ERICKSON, FOSSA, 2006, p. 56). Eles defendem a tese de 

que há uma unidade no pensamento platônico dos Diálogos que se deriva da 

matemática. Essa unidade se mantém como fundamento inspirador da filosofia de 

Platão e modelo estrutural para o desenvolvimento de suas teorias. Na medida em 

que a matemática para Platão é o tipo de conhecimento mediado mais alto, o 

princípio unificador do pensamento de Platão é a “Linha Dividida” segundo sua 

característica matemática (ERICKSON, FOSSA, 2005, p. 89). 

Casertano, ao comentar sobre verdade n’A República, não consegue ver 

nenhuma afirmação do que pode ser chamado de “a verdade”. N’A República, de 

acordo com ele, há apenas uma exigência de que o debate se fundamente em algo 

verdadeiro (CASERTANO, 2010, p. 11-14). Casertano observa que, se há alguma 

verdade nos textos de Platão, essa verdade está subjugada a um discurso que 

defende a felicidade de todos os homens (p. 18). 

Para Strauss, n’A República não há uma exposição por Platão de seus 

próprios pensamentos, há apenas personagens que se reúnem em torno da 

fundação de uma cidade perfeita porque sua construção é plausível e conveniente 

para a totalidade dos homens e, principalmente, ao domínio do filósofo (STRAUSS, 

1978, p. 50). Como diz Rosen, um discípulo de Strauss, pode ser que nem mesmo a 

personagem Sócrates acredite no que está afirmando, toda aquela discussão não 
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passa de uma defesa retórica (ROSEN, 2005, p. 2-3). Segundo Erickson (2011), 

outro straussiano, uma defesa retórica a modo dos sofistas. Erickson afirma que, se 

Platão expõe de algum modo seu pensamento n’A República, não é através da fala 

de Sócrates, mas de Trasímaco.  

A voz de Trasímaco revela um discurso que é o próprio discurso de Platão 

ao se impor como filósofo. O problema é que Trasímaco deve colocar como sendo 

forte quem é forte, ou seja, aquele que está voltado à harmonia, o filósofo que 

constrói o regime de perpetuidade, o próprio Sócrates. O argumento de Trasímaco é 

rejeitado porque, naquele momento, ele não está sendo conveniente aos outros 

personagens. O conveniente é dizer que a justiça não está para o mais forte, pois 

assim ela estará para o verdadeiramente forte na medida em que gera harmonia na 

cidade (ERICKSON, 2011, p. 3). Semelhante a Erickson há também Bloom (1991). A 

diferença entre os dois é que para Bloom, Trasímaco não é a voz de Platão. Ele é só 

mais um personagem que pode ser manipulado por Sócrates em benefício de seus 

interesses (BLOOM, 1991, p. 327-329). 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 (p. 307-309). 

A tese propõe que sem esse fundamento teórico não se poderia pensar 

claramente o modo pelo qual a cidade de Sócrates se constrói através de um 

discurso que não é nem verdadeiro e nem falso, mas plausível e conveniente. Desse 

modo, a escolha por essa literatura permite maior fluidez na maneira de analisar os 

textos de Platão, o que leva a pesquisa à um nível de crítica filosófica sem o 

embrutecimento dos dogmas da metafísica.  
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1. 4 QUADRO TEÓRICO 

 

Quais são os princípios interpretativos da tese? O quadro teórico se 

estrutura no interesse de analisar o pensamento de Platão no sentido de que é 

possível interpretá-lo sem repetir as linhas de interpretações tradicionais e 

padronizadas. Nesse contexto, é possível estabelecer quatro princípios: doutrinas 

não escritas, matemática e política, crítica à metafísica e postura cética e niilista. 

Giovanni Reale, ao argumentar a favor do tema de fundo das doutrinas não 

escritas, diz que a Carta VII e o Fedro são autotestemunho de Platão a respeito de 

coisas que ele se recusa escrever uma vez que elas apresentam a discussão sobre 

“o mais elevado” (REALE, 2009, p. 215). De modo semelhante, Thomas A. Szlezák 

analisa o conhecimento que faz “parte dos estudos mais elevados” em dezessete 

diálogos de Platão apontando uma “doutrina dos princípios” que Platão defende e 

expõe em seus escritos, inclusive no diálogo A República (SZLEZÁK, 2009, p. 15, 

281-332). Ao observar essa linha investigativa, é possível concluir que, se Platão 

conhece essa discussão sobre os “princípios”, não quer dizer que acredita nesse 

conhecimento, mas se acaso Platão acreditar como defende os intérpretes das 

“doutrinas não escritas” (PERINE, 2009, p. 20-21), esse conhecimento é 

inexpressável, assim, não se pode dizer o que realmente é o “mais elevado” e não é 

possível tentar desnudá-lo, dizer a verdade, sem atribuir-lhe obscuridade. Desse 

modo, esta pesquisa escolhe desviar-se da tradição que Reale e Szlezák 

representam. A doutrina não escrita adotada como princípio interpretativo desta tese 

é a “não escrita” no sentido de “escrita entre linhas” de Strauss e seus seguidores 

em conjunto com a leitura da matemática implicada, portanto, não escrita também, 

segundo a abordagem de Erickson e Fossa.  

A discussão sobre algo que se coloca como princípio, segundo defende esta 

Tese, pode ser direcionado no sentido de que Platão concede à sua personagem 

Sócrates um argumento forte e plausível capaz de superar todos os outros 

argumentos. A fortaleza desse argumento está na condição de imutabilidade do que 

é “mais elevado”, mesmo que esse “mais elevado” seja indizível, inefável. Sócrates 

chama esse “mais elevado” e inefável de ideia do bem (eídos agathós). Só há um 

modo de acessá-lo. Se há alguma maneira do homem direcionar-se à maior ideia, é 

meramente através da contemplação. Se há uma doutrina sobre as ideias como 

princípio, Platão não a revela claramente n’A República. Toda discussão sobre “o 
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bem” exposta por Sócrates está no contexto da vida prática, portanto, tem o objetivo 

de justificar a estrutura da cidade organizada sob o poder do filósofo, pois só o 

filósofo está habilitado a estudar o conteúdo do que é mais elevado. Platão entende 

que para se forjar e manter uma cidade moldada na imutabilidade da ideia do bem, é 

preciso educar administradores capazes de reconhecer que nem tudo que se discute 

entre eles pode ir à público.  

Há, então, um discurso privado e outro público. Não se entenda por discurso 

privado e público o mesmo que visível e invisível. Os dois primeiros não equivalem 

aos dois últimos. Discurso privado é só o discurso guardado, limitado pelo senso de 

justiça, harmonia. Discurso privado não é o discurso sobre as coisas invisíveis 

unicamente. Pode-se ter um discurso público e visível e privado e visível. Porém, há 

algo no contraste entre visível e invisível que participa unicamente do discurso 

privado porque é injusto falar da distinção visível e invisível em público. A doutrina 

de que só o invisível é digno de verdade se dito publicamente seria um escândalo. 

No discurso público, só está presente os elementos que podem moldar os homens 

segundo os interesses dos que têm o poder de elaboração desses discursos. Todo o 

discurso sobre a natureza do regime político n’A República é elaborado para o 

público. Mas há algo no texto que vai além dele mesmo e se mostra como um 

discurso privado, a saber, a estrutura do contraste entre visível e invisível. N’A 

República, a Linha Dividida enquanto teoria da proporção é o que estrutura tal 

contraste e o que pode fazer parte de um discurso privado revelado parcialmente 

nos textos.  No entanto, dizer que a Linha Dividida é uma teoria da proporção, do 

saber matemático, constitui outro aspecto das “doutrinas não escritas” assumidas 

neste trabalho.  

Esta pesquisa adota os estudos de Erickson e Fossa no que se refere à 

matemática implicada n’A República. Porém, também adota a maneira de ler aquele 

diálogo, segundo o contexto político da tradição de Strauss, o qual desenvolvem 

suas interpretações sem minuciarem questões matemáticas. Analisar A República 

segundo o horizonte da política parece ser uma atitude contrária à sua análise 

segundo o horizonte da matemática. Apesar dessa aparente contradição, esta tese 

defende que uma compreensão mais geral sobre A República exige reunir 

harmonicamente os aspectos matemáticos e políticos que lhes são inerentes. 

Há nos argumentos de Sócrates a tentativa de harmonizar política e 

matemática? Como é possível abordar matemática e política conjuntamente? A 
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passagem da Linha Dividida no Livro VI d’A República, pode ajudar na compreensão 

desse problema. Nesse sentido, Erickson e Fossa são úteis para se pensar a Linha 

Dividida no sentido de teoria da proporção. Eles desenvolvem a hipótese de que a 

teoria de proporção de Eudoxo, segundo consta em Os Elementos de Euclides, está 

refletida na Doutrina da Linha Dividida.  

O que diz Euclides? Euclides, segundo Carl B. Boyer (1974, p. 66), observa 

que uma proporção no sentido matemático é a proporcionalidade entre duas ou mais 

razões se, e somente se, dados as áreas “m e n sempre que ma<nb, então mc<nd; 

ou se ma=nb, então mc=nd; ou se ma>nb, então mc>nd”. Como a razão é a 

comparação entre duas grandezas em que uma grandeza a está para b, ou seja, 

a/b, dadas quatro grandezas a, b, c, e d (todas diferentes de zero), diz-se que a, b, 

c, e d formam uma proporção se a razão a/b é igual à razão c/d. Então, a proporção 

reflete o esquema: a/b=c/d. Deste modo, a e d são chamados de extremos da 

proporção e b e c de meios da proporção. Os antecedentes da proporção são a e c; 

b e d são os consequentes.  

Erickson e Fossa (2006) explicam que, em termos simples, a Linha Dividida 

equivale à proporção a/b::b/c  ou em algarismos arábicos 1/3::3/9, onde do menor 

elemento se gera proporcionalmente os demais. Desse modo, se diz que as divisões 

de cada nova área devem estar na mesma proporção nas divisões da área total, o 

que resulta na equivalência dos meios da proporção (ERICKSON, FOSSA, 2001, p. 

112-113). 

 Considerando que uma área de maior dimensão pode ser demonstrada na 

Linha, ou em primeiro lugar ou em último (ERICKSON, FOSSA, 2006, p. 14-16), 

convém notar que a proporção da Linha Dividida indica o seguinte: se ma<nb, então 

mc<nd; ou se ma>nb, então mc>nd; nunca se ma=nb, então mc=nd porque os meios 

são idênticos (ERICKSON, FOSSA, 1996, p.59). A Linha Dividida se revela não 

como uma proporção qualquer, mas uma proporção de meios congruentes é o que 

propõe Erickson e Fossa e esta pesquisa concorda com esses resultados. Esses 

dois pesquisadores ampliam o estudo sobre a matemática implicada nos textos de 

Platão e expõem a teoria da proporção como elemento fundamental no 

desenvolvimento de uma cidade perfeita.  

Nesse sentido, é que se pode falar que as duas partes internas da Linha 

Dividida as quais são congruentes assumem o aspecto de uma proporção contínua 

(ERICKSON, FOSSA, 2001, p. 111). Eles argumentam: “cada uma das partes B é a 
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média geométrica entre o extremo maior A e o extremo menor C, pois da relação 

que define a Linha Dividida, A:B::B:C, segue de imediato que B2=AC” (ERICKSON, 

FOSSA, 2006, p. 15-16). Erickson e Fossa observam que se o segmento C for uma 

unidade “1”, e B equivaler a qualquer número inteiro positivo “n” maior que a 

unidade, e A for igual a qualquer número inteiro positivo “x” maior que “n”, se tem a 

seguinte relação: “x:n::n:1”, em que “x” é igual a “n2”. Desse modo, a estrutura 

matemática da Linha Dividida é “um caso especial da primeira parte do Teorema de 

Platão – que entre dois inteiros quadrados (no caso, n2 e 1) há uma média 

geométrica inteira (n)” (ERICKSON, FOSSA, 2001, p. 112). Nesse sentido, define-se 

as propriedades de “n” diante das possibilidades de ser um número inteiro positivo 

ímpar ou par e se chega a seguinte conclusão: n2:n::n:1 (p. 114). 

Porém, surge um problema que Erickson e Fossa se dão conta e tentam 

resolver. Sua explicação da matemática na Linha Dividida estaria a fugir do contexto 

de uma apresentação platônica porque se fundamenta nas “considerações 

algébricas abstratas, em vez de um algoritmo aritmético reiterante que era 

característico da matemática platônica” (p. 113)2. Apesar de reconhecerem esse 

desvio, a abordagem de Erickson e Fossa não se equivoca ingenuamente, mas 

assume o objetivo de demonstrar que, se há qualquer algoritmo aritmético segundo 

algum possível saber investigado por Platão, tal algoritmo precisa alcançar a mesma 

conclusão de “n2:n::n:1”. Para se chegar a esse algoritmo, Erickson e Fossa vêem a 

necessidade de supor uma Linha Dividida mais simples que tenha todas as partes 

iguais. Eles afirmam: “a Linha Dividida mais simples seria uma que consiste de 

quatro partes iguais, cada parte medindo uma unidade: 1/1/1/1. Esta Linha satisfaz a 

condição básica que define as Linhas Divididas, pois 1+1:1+1::1:1::1:1” (p. 113). A 

Linha simples é capaz de gerar outras mais complexas do seguinte modo: 1/1/1/1 

gera 1/1+1/1+1/1+1+1+1 que equivale à Linha 1/2/2/4; Da mesma forma, pode ser 

gerada a Linha 1/1+1+1/1+1+1/1+1+1+1+1+1+1+1+1 que é 1/3/3/9 (p. 114-115). 

Portanto, a congruência presente nas divisões da Linha Dividida impõe a esta, a 

mesma estrutura inerente a uma proporção contínua. 

Há também outras passagens n’A República, além da Linha Dividida, que 

são de caráter matemático. Porque essa matemática não pode ser visível, seu 
                                                           
2
 Uma análise detalhada da questão do desenvolvimento histórico da álgebra é feita por Florian Cajori 
(1928; 2007). Ele registra a evolução do simbolismo algébrico desde a antiguidade até o século XX. 
Um simbolismo que se inicia desde a origem da humanidade e evolui para a álgebra abstrata. 
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discurso necessita ser inteligível. Assim, surge um embate. Essa presença 

matemática eleva o discurso n’A República à condição de inteligível e verdadeiro? 

Isto é, o discurso matemático participa do discurso político? Ou será o contrário? 

Como a filosofia política, discurso sobre a vida prática, cria raízes na matemática, 

discurso inteligível? Afinal, A República trata de poder político e elabora um regime 

político, logo, sua abordagem principal é sobre algo que diz respeito à vida prática, 

ao mundo da opinião. Portanto, a mera conveniência e plausibilidade da vida prática 

são contrastadas com a ciência verdadeira do discurso matemático.  

Como resolver esse contraste? Na cidade de Sócrates, a questão 

matemática aparece sob dois aspectos: primeiro, ele é verdadeiro e tem sua origem 

em algo superior; segundo, ao ser aplicado sobre a vida prática perde sua condição 

de verdade. O primeiro ponto não se relaciona de imediato a esse principio da 

coparticipação matemática-política, pois está além da condição sensível e inteligível. 

O segundo ponto é o que permite pensar uma condição que interliga matemática e 

política, porém, a matemática perde seu status de saber verdadeiro. Assim, a 

questão muda. Não se pergunta mais sobre origens, mas sobre estrutura. A teoria 

da proporção é útil à teoria política porque age como elemento que dá significado à 

política. Desde que a teoria política de Trasímaco leva ao niilismo, à descrença 

absoluta em crenças, leis, práticas cotidianas, discursos e ações dos governantes e, 

desde que a harmonia, música, teoria da proporção, pode elevar a teoria política, 

segundo Sócrates, à situação de plausibilidade e conveniência para totalidade dos 

homens, a Linha Dividida é o uso da teoria da proporção na vida prática, política. 

Esse uso dá sentido não só à construção da cidade de Sócrates, mas também ao 

próprio diálogo A República como um texto metafísico no sentido atribuído à Martin 

Heidegger mais à frente. Porque um texto metafísico? A teoria da proporção assume 

o papel de estrutura sistemática na elaboração de significados que se relacionam 

com outros significados gerando um horizonte de compreensão específico, 

delimitado, fechado em si mesmo.  

Os ensinamentos de Platão, escritos e orais, inauguram o estilo de 

pensamento metafísico. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1992) advoga que a origem da 

metafísica está em Sócrates e Platão. É Platão, através de Sócrates, quem estrutura 

um modo de pensar voltado à tentativas de dizer o que o ser é. Assim, Platão destrói 

os argumentos a partir de um parâmetro verdadeiro que é a verdade manifesta no 

ser quando funde ser e verdade. Sócrates expõe a coparticipação entre nous e 
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doxa, inteligível e sensível, o que depois se transforma nas noções matéria e forma, 

mundo e homem, objeto e sujeito, marcas própria da metafísica na modernidade 

(NIETZSCHE, 1992, p. 91). Heidegger (1966, 1971, 2006, 2008) parece concordar 

com Nietzsche no sentido de que Platão fortalece um estilo de pensamento que se 

torna o pensamento metafísico. Um modo de pensar que busca justificar e explicar o 

que o ser é. Diz Heidegger: “O passo para a ‘filosofia’, preparado pela sofística, só 

foi realizado por Sócrates e Platão [...]. O ser do ente consiste na entidade. Esta, 

porém — a ousia —, é determinada por Platão como ideia” (HEIDEGGER, 1971, p. 

7). Este tipo de filosofia é o que fica conhecido como “conceito tradicional de filosofia 

primeira que se cunha na antiguidade com Platão e Aristóteles” (HEIDEGGER, 

2006, p. 61). Heidegger, assim, enfatiza que esse conceito tradicional de filosofia 

primeira é a primeira forma do conceito tradicional de metafísica (p. 61).    

Agora, convém perguntar: qual tipo é a maneira distintiva da metafísica? O 

que Heidegger quer dizer com "metafísica"? Ele usa essa palavra para se referir, por 

um lado, à particular e ainda atual época histórica do mundo ocidental que começou 

com a filosofia de Platão e Aristóteles na Grécia antiga, e, por outro lado, ao modo 

de pensar que, fundamentalmente, define e determina essa época. Esta maneira de 

pensar é caracterizada por uma concepção particular de verdade e pela 

incapacidade de levantar o que Heidegger chama de “a questão de ser”. Enquanto 

modo de pensar, estilo de pensamento, a metafísica gira em torno de conceitos com 

a pretensão de explicar o que é o ser (p. 30-31). Heidegger chama a filosofia de 

Platão de “metafísica”, não porque Platão estabelece um mundo supra sensível em 

oposição ou conflito com um mundo sensível.  

Na perspectiva de Heidegger, como se vê acima, pode-se dizer que o estilo 

de metafísica é pensar através de sistema de conceitos. Por conceitos, entende-se 

uma unidade significativa que representa algo em um determinado horizonte de 

interpretação. Se um termo deriva seu significado de suas relações com outros 

termos, conceitos são termos na medida em que são a mínima unidade significativa 

de um discurso. Porém, cada conceito só assume algum sentido a partir de suas 

representações em conjunto a outros conceitos (HEIDEGGER, 2006, p. 11-12). 

Pode-se dizer, seguindo Heidegger, que a filosofia de Platão é metafísica 

porque ela tenta explicar “o ser” ao fazer uso de um sistema argumentativo, o qual 

necessita primeiro definir significados e estabelecer relações significativas entre 

seus termos para depois tentar dizer o que o ser é. A crítica à metafísica que esta 



27 

 

tese segue é no sentido de crítica à noção tradicional de metafísica. Não se deve 

pensar metafísica como uma análise sobre um ser transcendente à situação 

humana. A metafísica é o próprio discurso que tenta explicar uma realidade meta-

empírica.  

Essa é uma crítica que atinge diretamente Grenet e os que pensam segundo 

a teoria de que Platão pretende justificar a existência de um mundo supra-sensível.  

Grenet não diz qual sua linha interpretativa diretamente. Não diz se é tomista,  

kantista, cartesiano ou se segue alguém da modernidade mais especificamente. Mas 

o seu texto revela a todo instante os alicerces de seu pensamento. A sua obra está 

repleta de termos como “tomada de consciência”, “sujeito cognoscente”, “objeto”, 

“causa objetiva e subjetiva”, “sujeito transcendente” e outros. Há um amplo uso da 

linguagem própria à filosofia da modernidade. O problema é que essa linguagem 

não faz parte do vocabulário de Platão, por sinal, confunde mais do que esclarece o 

sentido da filosofia ali presente. A noção de metafísica em Grenet é algo que está 

fortemente criticada desde sua época, meados do século XX. Ele diz que a analogia 

estabelece o discurso metafísico porque procura demonstrar algo meta-empírico 

(GRENET, 1948, p. 147). Esse algo meta-empírico é o que define a função da 

proporção, analogia, em relação à metafísica. Desse modo, o que Grenet chama de 

metafísica é essencialmente um tópico de metafísica, a saber, ontologia. Este tópico, 

ontologia, é a tentativa de esclarecer e responder o que é o “ser” na medida em que 

se prioriza uma definição do ser em si mesmo (HEIDEGGER, 2008, p. 38-40). 

Nesta tese, não se pensa que a metafísica é um conjunto de problemas ou 

proposições porque aborda um tópico a exemplo de ontologia. Metafísica é a 

abordagem ao tópico, não o tópico. O sentido de “abordagem” não quer dizer 

especificar o que é uma coisa tal como é, mas quer dizer estilo de pensamento, a 

maneira de pensar e fazer alguma coisa. Um pensamento é metafísico se ele 

procede segundo certa maneira. É nesse contexto que a via interpretativa para 

pensar o sentido de metafísica nesta pesquisa é a indicada por Heidegger ao 

mostrar que a metafísica é um estilo de pensamento. Há algo no modo 

heideggeriano de pensar a metafísica equivalente à noção de que a teoria da 

proporcionalidade reúne em um todo significativo as diversas variações, imagens, 

personagens, debates e contextos que constroem o diálogo A República.  

Desde que a metafísica é um estilo de pensamento que torna um termo 

compreendido a partir de suas relações com outros termos e, assim, esses termos 
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adquirem significância; e que a teoria da proporção presente na figura da Linha 

Dividida é uma técnica que estabelece relações sistemáticas entre termos, 

atribuindo significância a cada um deles; supõe-se nesta pesquisa, seguindo a visão 

heideggeriana, que a metafísica tem a estrutura da Linha Dividida na composição de 

seu discurso. Portanto, a Linha Dividida, teoria da proporção, técnica usada por 

Platão para elaborar o discurso de que poder perpétuo é harmonia, cria o 

fundamento do discurso metafísico. 

Dizer que em Platão há uma matematização da política com fins metafísicos; 

e que metafísica é a elaboração de discursos coerentes porque são derivados da 

sistematização de conceitos para definir novos conceitos não é uma atitude 

direcionada à promoção de alguma verdade inabalável? Se a resposta for não, 

porque todos os discursos que envolvem matemática, política e metafísica se 

reduzem a conceitos sistematizados, sem nenhuma possibilidade de apontar algo 

além deles mesmo, Platão deve assumir uma postura cética. Porém, se a resposta 

for sim, porque o saber matemático não se reduz à política, Platão não deve ser 

nenhum cético. Sobre essa questão, o problema surge ao se colocar um ponto 

deixado anteriormente em aberto: a fundamentação da matemática está além da 

condição sensível.  

Na situação sensível não há verdade, há plausibilidade e conveniência. 

Porém, na situação inteligível deve haver verdade, pois o saber matemático é 

verdadeiro. Mas então o que é que fundamenta a verdade do saber matemático? O 

que está além ou aquém do inteligível? Pode-se responder: ideia do bem. Todavia o 

bem é contemplativo e, na condição de unidade, é um princípio matemático.  

Na condição de princípio, a ideia do bem gera as demais formas 

matemáticas. Assim, pode-se dizer algo do que é gerado através das coisas 

geradas. Para retroceder ao principio gerador intui-se a unidade, ideia do bem. Mas 

o que permite dizer, “unidade”, o que permite dizer ideia do bem? Não é o que 

Sócrates chama de “contemplação”? Na contemplação só resta o silêncio porque 

não se pode dizer o que é aquilo que não pode ser nomeado, pode-se intuí-lo, mas 

sem dizê-lo. No entanto, desde que não se pode dizer o que é, deve ao menos 

poder se criar algum sentido para o que é contemplado. Mas esse sentido será 

criado usando um discurso  que seja plausível e conveniente.  

A questão agora é: o que é plausível e conveniente para Platão? Se não há 

acesso mediado à fonte que origina a ideia do bem, é possível construir qualquer 
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discurso sobre ela. O que Platão constrói em torno desse algo contemplativo? Não 

seria um discurso coerente, organizado metodologicamente através da analogia, 

proporção continua, com o interesse de se impor como o melhor dos discursos? O 

que Platão quer ao persuadir seus contemporâneos à modificar todos os parâmetros 

de crenças de Atenas e dos gregos em geral? Não parece que sua preocupação é 

descobrir a verdade no sentido de desvelar o ser, de mostrar o que é contemplado 

na sua performance nua e crua. N’A República, todos os saberes são manipulados 

para a construção de um discurso mais plausível do que os discursos homéricos e 

de Hesíodo. De todos os personagens n’A República o que assume a postura mais 

cética é o que não aparece diretamente. A análise sobre o todo que envolve esse 

diálogo traz para o texto a presença do autor. É Platão quem se mostra 

constantemente como o personagem que recebe a maior glória oriunda do que 

surge como plausível acreditar e conveniente assumir discursivamente. Platão torna-

se maior e melhor do que todos os poetas e filósofos, a ele cabe a maior glória. 

 

1. 5 ESBOÇO DOS CAPÍTULOS 

 

Agora convém expor um breve contexto sobre cada capítulo e secção, ou 

seja, um esboço discursivo sobre o que está projetado na tese. Esta introdução, 

primeiro capítulo, lança os questionamentos iniciais em torno desta pesquisa e   

apresenta a fundamentação teórica, a qual delimita o campo de investigação desta 

tese. No segundo capítulo, se descreve o discurso que constrói a cidade de 

Sócrates. O capítulo começa com a conversa de Glauco e Adimanto no Livro II; 

apresenta a origem da cidade e suas divisões; relata o panorama da alma e das 

virtudes e a passagem das virtudes para algo que as fundamente: a ideia do bem. O 

terceiro capítulo enfatiza o caráter matemático das ideias em que o bem é um 

princípio matemático; mostra o sentido de harmonia que surge do contexto 

matemático que emerge entre a Linha Dividida, os modos de apreensão da alma, a 

alegoria da caverna, as disciplinas do currículo matemático e o mito de Er o qual se 

relaciona ao diálogo Timeu; e se conclui demonstrando como é possível aplicar o 

parâmetro de imutabilidade presente no saber matemático à uma das situações que 

pode gerar desarmonia na cidade, o descontrole da procriação. No quarto capítulo, 

apresenta-se o processo degenerativo da cidade harmônica; vê-se como a pior e 

melhor cidade sobrevivem mutuamente; como a questão sexual influencia na 
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degeneração do regime e comenta-se sobre a figura do filósofo em relação ao anti-

filósofo, mostrando o que convém a ambos; No quinto capítulo analisa-se a 

conveniência em relação à plausibilidade; enfatiza-se a conveniência e 

plausibilidade da teoria da proporção enquanto harmonia; e, por fim, na conclusão, 

pondera-se as consequências em se pensar a conveniência e plausibilidade da 

proposição de que justiça é harmonia. 
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2 FUNDAMENTOS DA CIDADE DE SÓCRATES 

 

Seria comum iniciar uma analise d’A República pelo diálogo no Livro I, uma 

vez que é o primeiro Livro, mas esta pesquisa opta por começar pelo Livro II. A 

justificativa é simples. Para se chegar a uma observação direta sobre a proposição 

“justiça é harmonia”, a discussão principal pela qual se desenvolve os argumentos 

de Sócrates não está claramente no primeiro livro, mas se coloca a partir do 

segundo. No Livro I, Sócrates silencia Trasímaco ao demonstrar que a justiça não 

convém ao mais forte, mas, sim, ao mais fraco, àquele que é governado. Esse Livro 

I será somente analisado mais à frente, pois as consequências das análises nos 

demais capítulos servem para aclarar algumas questões ali presentes. Assim, o 

objetivo deste capítulo limita-se em analisar a construção da cidade organizada 

segundo o critério da justiça que se inicia desde Glauco e Adimanto até a exposição 

da ideia do bem no Livro VI.  

Os homens vivem em cidades, estas se caracterizam pelo tipo de homem 

que a habita. Olhar para a cidade equivale a olhar seu habitante, governante e 

governado. Se o homem é quem pratica a justiça e a injustiça, logo, como é muito 

mais difícil investigar uma situação micro, o homem, do que macro, a cidade, o lugar 

de se procurar a justiça será na vida prática da cidade (REP, 368e-369b). Esse 

raciocínio de procurar em uma situação o sentido de outra é desenvolvido por 

Sócrates em todo o diálogo. Dele se conclui que é preciso construir a cidade para 

olhar em que lugar específico a justiça se encontra. Bloom comenta que a distinção 

entre cidade e homem individual tem o objetivo de saber se a justiça que torna uma 

cidade saudável é a mesma que tornar o homem saudável. Assim, Bloom enfatiza 

que, para responder essa questão Sócrates percebe a necessidade de descobrir o 

que é uma cidade saudável e o que é uma alma saudável (BLOOM, 1991, p. 344).    

Mas como descobrir o que é uma cidade saudável? Não seria suficiente 

descrever uma cidade conhecida como Atenas, Esparta, Tebas ou outras 

quaisquer? A questão levantada por Glauco não é sobre a justiça em uma cidade 

que existe ou não, mas sobre uma justiça em si mesma (REP, 357n-358b). Para ele, 

se há ou não cidade só importa se for contribuir na resolução de sua questão. 

Assim, visando encontrar em Sócrates essa justiça, Glauco e Adimanto iniciam uma 

desconstrução dos sentidos de justiça que lhes são apresentados pelas tradições e 

vivências da cidade, reduzindo-os em contradições e incoerências (358a-367e). Na 
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tentativa metodológica de discorrer sobre essas questões para atingir o objetivo 

acima, este capítulo se divide em três partes: primeiro mostra-se Glauco; depois, 

Adimanto e, por ultimo, Sócrates.  

 

2.1 GLAUCO: ELOGIO À INJUSTIÇA 

 

Glauco não se satisfaz com a discussão que se desenvolve durante o Livro I. 

Agnès Pigler (2005) comenta que, para Glauco, a justiça se origina de um pacto 

entre os homens que, com o objetivo de realizar os interesses comuns a todos, 

comprometem-se a obedecer à lei, a qual define o que é justo. Aparentemente, o 

pacto tem origem no que é comum aos habitantes da cidade, mas surge outro fator 

de interferência, este é o egoísmo inerente à natureza, porque desde que as 

circunstâncias sejam favoráveis, os homens não hesitam em romper os limites da lei, 

e menosprezam o que fora decidido em conjunto para satisfazer seus próprios 

interesses (PIGLER, 2005, p. 288).   

A justiça exposta por Glauco é um tipo de bem estimado por todos, mas que 

tem se demonstrado como um bem alheio, penoso, e só exercido porque é útil para 

a convivência entre os homens. Há três espécies de bem: uma espécie de bem é 

estimada por si mesmo e não por suas consequências a exemplo da alegria e do 

prazer não prejudicial; outra espécie é ao mesmo tempo afeiçoada em si mesmo e 

por suas consequências como a vista e a saúde; e, uma última, é a maneira de obter 

remuneração pelo serviço concedido por contratos. Esta terceira espécie de bem é 

considerada útil, necessária para a sobrevivência humana, mas penosa e difícil e os 

homens só a exercem por causa do lucro que irão ter, do salário e status social, não 

porque estimam o bem por si mesmo (REP, p. 357b-d).  

Para Glauco, a justiça sempre se mostra como sendo um bem penoso. Ele 

enfrenta o seguinte problema: há condições de pensar a justiça sem submetê-la a 

recompensas e aos interesses particulares? Glauco diz: “Desejo conhecer a 

natureza delas [da justiça e da injustiça], e qual o poder próprio de cada uma, 

tomada em si mesma, na alma onde reside, sem levar em conta recompensas que 

proporcionam e suas consequências” (358b, acréscimos nossos). David Sachs 

observa que Glauco pretende alcançar uma definição de justiça através de Sócrates 

que demonstre, no lugar de uma carga penosa, uma situação de bem aventurança e 

felicidade. Sócrates precisa pensar um significado de justiça em si mesma, sem 
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nenhum vínculo com as variações dos casos particulares do agir justamente 

(SACHS, 1971, p. 40). 

 Glauco vê que o homem age de maneira justa porque tem medo de sofrer a 

injustiça. Nesse sentido, a injustiça é um bem por evitar sua própria prática e gerar o 

comportamento justo. O discurso em que os homens estão cientes de que podem 

sofrer injustiças, obriga-os a elaborarem e cumprirem contratos mútuos que proíbam 

ações injustas. Dessa forma, inventam leis para definir o comportamento que deve 

ser seguido por todos, pois a lei, fruto do acordo entre os homens, prescreve o que é 

legal e justo. Em outras palavras, o que é uma ação boa ou o que é o bem e o que é 

uma ação má e o que é mal deriva da injustiça e não da justiça. O maior bem 

consiste em não ser castigado por praticar injustiça e o maior mal se resume em ser 

incapaz de se vingar de uma injustiça. Assim, a justiça só é manifesta no formato de 

lei ao controlar o equilíbrio entre o maior bem e o maior mal, e, a partir de então, 

torna o homem impossibilitado de cometer injustiças (REP, 358e-359b). 

 Na exposição de Glauco, a justiça não é um bem por si mesmo, mas é 

simplesmente um bem no sentido de ser benéfica a alguns porque os homens são 

todos injustos. O único meio de torná-los justos é pela imposição do exercício da 

ação justa através da lei. Não há homem naturalmente justo, os que aparentam ser 

justos são injustos na mesma medida dos que não escondem suas práticas injustas 

(359b-360d). 

Os praticantes da justiça agem contra a sua vontade. Para Cornford (1945), 

Glauco diz que a essência da justiça é que todas as regras e leis são impostas aos 

indivíduos por sansões sociais coordenadas pela inteligência humana. Não haveria 

lei natural ou divina, mas as leis são construções humanas que podem ser alteradas 

de acordo com a vontade dos que controlam o poder legislativo. Não há quem queira 

ser justo se lhes for dado o poder de fazer o que quiser sem nenhuma punição. Um 

homem que pareça justo se lhe permitirem fazer qualquer coisa, as suas ações 

seriam as mesmas de um homem que se diz injusto (CORNFORD, 1945, p. 41). A 

justiça mascara a injustiça, pois, mesmo os homens que são chamados de justos, 

“todos os homens acreditam que lhes é muito mais vantajosa, individualmente, a 

injustiça do que a justiça” (REP, 360d). Portanto, não é estranho os homens 

elaborarem leis para criar um comportamento justo porque é necessário conter a 

ação injusta. 
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Com efeito, se a justiça nasce da prática da injustiça e se não há homem 

que resista em praticar a injustiça quando lhe é retirado o poder coercitivo das leis, 

então é forçoso admitir que a vida do injusto é melhor do que a vida do justo? Deve-

se observar o justo enquanto perfeitamente justo e o injusto na medida em que é 

perfeitamente injusto.  

O homem perfeitamente injusto possui três características: parece justo sem 

o ser; possui a habilidade de falar para persuadir; e usa qualquer meio, seja 

violência ou outro, para encobrir seus crimes e alcançar seus objetivos. Mas como 

saber que um homem é justo sem o aparentar, para, então, concluir que ele é 

perfeitamente justo? Deve-se tirar tudo do homem, exceto a justiça, para certificar-se 

que suas ações continuarão sendo justas, assim, para provar de todas as formas 

que é um homem no extremo da justiça ele deve ser condenado como se tivesse 

cometido alguma injustiça e conduzido à toda prova, até à morte, com o fim de ser 

testado na continuidade do exercício de seu ser justo. O homem que parece ser 

justo sem o ser não suportaria imensa pressão e rapidamente usaria da injustiça 

para ludibriar os castigos porque a aparência de ser justo só é mantida quando lhe 

traz algum benefício. A vida do homem injusto torna-se melhor do que a do homem 

justo (361a-d). 

Glauco argumenta que o injusto se passa por justo e pratica a injustiça sem 

que os homens que o veem como justo percebam suas ações. Desse modo, porque 

o homem perfeitamente justo teme cometer injustiças, o perfeitamente injusto o 

supera em tudo, a exemplo de poder governar “na sua cidade, graças a seu aspecto 

de homem justo; em seguida, toma esposa onde lhe apraz, dará seus filhos em 

casamento com quem lhe apraz, constitui ligações de prazer ou de conveniência  

com quem melhor lhe parece” (362b-c). O injusto, triunfando sempre sobre seus 

adversários, não teme em prejudicar os inimigos e ajudar os amigos, receber elogios 

e honrarias, consolidar contratos injustos e apresentá-los como justos uma vez que 

tem o poder de persuasão.  

Nessa situação de vida enfatizada por Glauco, não há sentido em elogiar a 

justiça como algo que é um bem em si mesmo, porque a injustiça é a representação 

do bem necessário para sobreviver. No entanto, Adimanto, o irmão de Glauco, 

compreende de forma diferente a discussão e se propõe a apresentar exemplos de 

momentos em que a justiça é honrada (362d).  
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2.2 ADIMANTO: ELOGIO À JUSTIÇA 

 

Agora, para complementar a exposição de Glauco, Adimanto enfatiza, não 

que a injustiça seja melhor que a justiça, mas que há homens, também naquela 

época, que elogiam a justiça e condenam a injustiça. O primeiro exemplo é no 

âmbito da educação familiar. Os pais educam seus filhos a seguirem o caminho da 

justiça porque a prática do ser justo é bem acolhida na sociedade. Agir justamente é 

útil para a construção de uma imagem de homem bom em que todos podem confiar. 

Aqui, a justiça não é elogiada pelas qualidades inerentes a si mesmo de um bem 

que existe por si próprio, mas porque o ser justo, ou melhor, o parecer justo, conduz 

o homem, aparentemente justo, a uma reputação superior a todos os outros 

conhecidos como injustos. A diferença de Adimanto para Glauco, nesse tópico, 

resume-se no seguinte: Glauco descreve o elogio à injustiça quando alguém se 

passar por justo, mas Adimanto descreve o elogio a justiça quando alguém parece 

justo porque, corriqueiramente se entende, não há uma justiça fora dos limites da 

aparência. Então, se não há justiça fora da aparência, a justiça elogiada é a única 

existente, ou seja, a justiça do parecer justo. Desse modo, os pais ensinam a seus 

filhos a elogiarem a justiça tal como ela se manifesta - a aparência da justiça (362e-

363a). 

 Adimanto evidencia outros elogios à justiça, tais como as narrações sobre os 

deuses, a herança de seus ancestrais e descendentes, os hinos proclamados em 

todos os lugares e os discursos dos mendigos e adivinhos para a purificação da 

alma por ter cometido alguma injustiça.  Essas narrações, incluindo contos, histórias 

e mitos, visualizam os deuses como sendo seres divinos que concedem benefícios 

aos homens praticantes da justiça, enquanto condenam os que são injustos. Além 

disso, os filhos dos justos serão considerados herdeiros da justiça e os dos injustos 

assumirão a má fama da injustiça (363a-e). 

O elogio de Adimanto sobre a justiça enfatiza ainda mais duas questões: os 

homens cantam hinos ao supervalorizar a beleza da justiça não obstante suas 

dificuldades e, ao mesmo tempo, menosprezam a injustiça, apesar de que a única 

coisa odiosa nela é a má fama e a penalidade prevista na lei. Desse modo, os 

homens reconhecem que a justiça é menos vantajosa que a injustiça e que os 

injustos são felizes. Adimanto traz novamente o mesmo discurso de Glauco, porém 
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ressalta que, mesmo com a convicção de vantagem da injustiça, a defesa feita é a 

favor da justiça.  

Mas por que os homens elogiam a justiça quando todos têm a percepção de 

que é mais conveniente ser injusto? Adimanto responde essa questão ao expor seu 

último argumento a favor da justiça: o louvor à justiça é realizado e incentivado por 

feiticeiros e adivinhos que, ao dizer que estão imbuídos de poder divino, procuram 

os homens ricos para persuadi-los da necessidade de realizar sacrifícios aos deuses 

e, assim, alcançarem a expiação de suas injustiças. Em outras palavras, Adimanto, 

ao citar a presença desses adivinhos e feiticeiros, atribui-lhes a função de 

intermediar as relações entre deuses e homens. Esses adivinhos dizem que 

possuem o poder de invocar a compaixão e a atenção dos seres divinos através de 

sacrifícios e invocações para negociar e trocar favores com os mortais. Assim, 

tentam persuadir a todos da força de seu poder pregando a flexibilidade das 

decisões dos deuses diante de suas súplicas e solicitações (364b-365a).  

Após expor esses fatores que levam os homens a louvar a justiça, Adimanto 

constrói uma crítica sobre essa teoria. Para ele, o homem pobre venera a justiça, 

não somente porque pode receber elogios, mas por não estar em condições de 

praticar a injustiça e se desviar das obrigações legais. Ele afirma: “à exceção dos 

que, por serem de natureza divina, sentem aversão à injustiça, e dos que dela se 

abstêm  porque receberam as luzes da ciência, ninguém é justo voluntariamente” 

(366c-d). A fraqueza, inerente ao homem sem poder e sem ciência, conduz-lhe a 

condenar a ação injusta. Daí o mais fraco é obrigado a ser (parecer) justo e a exigir 

que os outros sejam também, com medo de sofrer injustiças (365b-c). Porém, se 

qualquer um deles encontrarem a oportunidade de praticarem a injustiça sem serem 

punidos, não irão hesitar. 

 A justiça continua sendo a máscara que esconde a face da injustiça, mas com 

uma variável a ser considerada, o elogio. Deste modo, o homem perfeitamente 

injusto, narrado por Glauco, deve, em Adimanto, elogiar aquilo que ele parece ser e 

exercer, ou seja, ser justo e justiça, com o fim de alcançar uma vida feliz e 

divinamente boa (368a).  

 Os que são ricos e que detêm o poder também valorizam a justiça. Mas qual 

o interesse de alguém da classe dos mais poderosos cultuar a justiça se não há 

receio de cometer injustiças, pois pode pagar sacrifícios aos deuses e promover 

benefícios junto dos homens para esconderem suas ações injustas? A reputação, 
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honrarias e presentes são as causas que levam os homens a conservarem um 

discurso de censura à injustiça e louvor à justiça. Os homens ricos e poderosos 

manipulam a justiça ao criar o modelo de vida do ser justo na medida em que são 

responsáveis pela formulação das leis. Há duas espécies de justo: o governado, que 

é econômica e politicamente mais fraco; e o governante, que é econômica e 

politicamente mais forte. Os mais fracos louvam o ser justo e, então, dispõem-se a 

seguir a lei por temerem sofrer punições e por ser o único meio de alcançar 

honrarias; os mais fortes louvam a justiça porque são eles que inventam as leis e, 

uma vez que representam o homem que todos gostariam de ser, dizem-se justos 

para que os outros queiram ser justos e, também, concedam-lhes elogios. O 

comportamento do mais fraco é, desse modo, determinado pelo mais forte com o 

objetivo de exercer seu poder e se manter cada vez mais classificado como mais 

forte (364a-366e). 

De um lado, Glauco e Adimanto avaliam a justiça como fruto de uma 

convenção social sem nenhuma ligação a uma natureza inata no homem, o que 

segundo Cornford, era a doutrina que rondava os círculos intelectuais da época 

(CORNFORD, 1945, p. 45). Por outro lado, eles exigem uma investigação sobre 

justiça e injustiça em si mesmo, fora da aparência, sem sustentar-se na ênfase do 

lucro e da fama, mas no porquê uma é um bem e a outra é um mal, para que assim 

se possa ver os verdadeiros efeitos produzidos por ambas em quem as possui. 

Sócrates inicia sua análise com bastante cautela, primeiro na cidade e depois no 

indivíduo.  

 

2.3 SÓCRATES: COMEÇO DA CIDADE 

 

Sócrates e Adimanto começam a construir discursivamente uma cidade 

(REP, 369b). Nesse início da construção, a cidade é a associação entre homens e 

mulheres para suprirem o que lhes falta na busca do que é melhor para todos. Das 

coisas que o homem mais necessita (khreîa), a obtenção de alimentos para a 

sobrevivência está em primeiro lugar, como a principal necessidade “de que 

depende a conservação de nosso ser e nossa vida” (369c-d); depois, a habitação; e, 

em terceiro lugar, “o vestuário e tudo o que se lhe relaciona” (369d). Deve haver um 

homem para suprir cada uma dessas faltas, sejam elas as três citadas ou outras que 

venham a surgir. Os homens não são iguais: “Com efeito, tuas palavras me sugere[, 
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Adimanto,] a reflexão de que, primeiramente, a natureza não fez cada um de nós 

semelhante ao outro, mas diferente em aptidões, e próprio para essa ou aquela 

função” (370a-b, acréscimos nossos). O que distingue os homens é o interior de 

cada um e não sua aparência, na medida em que suas ações devem estar em 

harmonia com o que lhes é natural. Nessa cidade, o número de moradores depende 

da quantidade de coisas que lhes falta e da disposição em consegui-las 

individualmente através do exercício de um único trabalho (370c-e).  

Homens que se organizam em uma cidade com a finalidade de saciar o que 

lhes falta (déo) também tem o interesse de manter uma vida tranquila e feliz a todos 

de sua família. Mas se a principal preocupação é suprir o que falta, a felicidade e 

prazer assume um papel secundário. Nesse contexto, a falta é usada como pano de 

fundo de um projeto de vida em que as únicas regras e normas são as exigidas no 

cumprimento dos contratos, uma vez que se reúnem numa só habitação 

companheiros e ajudantes para trabalharem cooperativamente (369c). Nessa 

primeira cidade, os homens se associam porque são incompletos, assim, Bloom 

observa que não precisam se preocupar em ter mais do que aquilo que é 

necessário.  Enquanto não houver escassez, principalmente de alimentos, ela será 

pacífica. Cada um contribui de acordo com sua capacidade e recebe de acordo com 

suas necessidades (BLOOM, 1991, p. 344). Portanto, não há necessidade de um 

governante. As limitações dessa cidade são muitas porque o homem não só precisa 

comer, beber, vestir-se e dormir.  

Glauco vê aquelas limitações e argumenta que uma cidade segundo aqueles 

padrões não passa de cidade de porcos (REP, 372d). É preciso ampliar os 

horizontes e pensar em uma cidade com muitos afazeres e costumes (nomídzo). A 

partir dessa observação, Sócrates se volta à fundação de uma “cidade cheia de 

luxo” (372e). A cidade não deve ser pensada fora do contexto das cidades daquela 

época. Portanto, acrescente-se às coisas da primeira, “camas, mesas, moveis de 

toda espécie, pratos requintados, óleos aromáticos, perfumes de queimar, cortesãs, 

guloseimas [...], será preciso por em ação a pintura e a bordadura, conseguir ouro, 

marfim e todos os materiais preciosos” (373a). Diante da falta de território para 

produção de alimentos e construção de casas, precisa-se fazer uso da guerra, a 

qual exige a presença de guardiões. Há, então, dois tipos de guardiões: o guerreiro 

e o administrador (374c-d).  
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Essa falta (déo), aquela necessidade (endenés) ou querer (khreîos), 

originam a cidade. Tudo começa no que o homem necessita para suprir o que lhe 

“falta”. Não se trata de um simples “querer”, é um querer necessário. É uma questão 

de necessidade. Os homens não sobrevivem sem comida, roupa e casa. Porém, 

esse tipo de necessidade não está totalmente fechada. Os homens precisam de 

determinadas coisas, mas podem não querer a associação. Mas uma vez que ele é 

limitado, escolhe se associar a outros. No impulso de conseguirem o melhor para 

todos, dividem-se em classes segundo a competência de cada um e tornam a 

cidade una sob a vigilância de um guardião ou grupo de guardiões. Estes, guiados 

pela sabedoria, devem preservar suas leis e educação sobre o alicerce da perfeição.  

A necessidade no sentido de falta, de obrigação natural ou querer que 

originam a cidade é uma exigência da vida de todo homem. Uma cidade sem 

conflitos, apesar de manifestar alguma divisão estrutural. 

Os argumentos de Sócrates se voltam para a divisão de sua cidade. Apesar 

da cidade elaborada com o auxílio de Glauco ser mais plural, há um princípio que se 

mantém o mesmo da cidade anterior. Com Adimanto, os poucos habitantes devem 

exercer um único trabalho para realizá-lo da melhor maneira possível. Esse princípio 

continua guiando as ações dos homens que se distribuem na estrutura mais 

complexa da grande cidade. Sócrates propõe, desde a origem, como condição 

obrigatória, que para uma cidade ser bem construída cada um de seus habitantes 

deve desempenhar apenas uma única função (369e-370b, 374b-c). Tal princípio se 

transforma na noção de justiça (432d-433b). 

 

2.3.1 GOVERNADOS E GOVERNANTES 

 

Artífices e negociantes, guerreiros e reis, estes são os habitantes da cidade. 

As divisões da cidade propostas por Sócrates podem ser resumidas em três: classe 

dos governantes, classe dos guerreiros, classe dos artífices e negociantes. Desde 

que estes últimos são a força que move a sustentação material da cidade, eles não 

precisarão compor classes distintas. Como diz Nicholas Pappas, “apesar de os 

governantes e auxiliares terem cada qual de desempenhar a sua tarefa, a larga 

classe que Sócrates chama ‘os governados’ soma uma multiplicidade de profissões” 

(PAPPAS, 1995, p. 113). Desse modo, essa terceira classe se limitaria as atividades 

com fins práticos enquanto aquelas outras duas se voltariam às questões políticas.  
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Os artífices são os sapateiros, lavradores, pedreiros, tecelões, aqueles que 

se ocupam do que é relativo ao corpo e também há os carpinteiros, ferreiros e tantos 

outros desse gênero, que se ocupam da fabricação de utensílios; ainda há os 

boieiros, pastores e outros guardadores de gado; e, também, mensageiros que, ao 

trazerem à cidade coisas que precisam e não conseguem produzir, levam seus 

produtos para trocar por outros bens.  

Nessa relação de troca, existe a necessidade de um número suficientemente 

grande de lavradores e de mais artífices. Além destes, há os negociantes. Estes, 

juntamente com os navegadores, ocupam-se da compra e revenda de mercadorias e 

produtos. Entre eles estão os que vendem sua força física. Uma vez que a cidade se 

torne maior, deve também habitar homens e mulheres que não se ocupam do que é 

básico à vida. Estes são os caçadores e imitadores, “os poetas e seu cortejo de 

rapsodos, atores, dançarinos, empresários de teatro, os fabricantes de artigos de 

todo tipo e especialmente de atavios femininos” (REP, 373b). Glauco ainda inclui 

pedagogos, amas-de-leite, governantas, criadas de quarto, cabelereiros, 

cozinheiros, açougueiros e médicos.  Todos esses habitantes são os governados 

que fazem parte de um mesmo grupo o qual movimenta a produtividade da cidade e 

procura satisfazer todas as necessidades dos cidadãos (370b-373d). 

Na cidade de Sócrates, os guerreiros e guerreiras formam uma divisão 

própria na cidade. Quando o número de moradores se amplia e “o país, que até 

então bastava para alimentar os seus habitantes, tornar-se-á pequeno demais e 

insuficiente” (373d) nasce a necessidade de guerrear para tomar as terras alheias à 

força ou por acordos. Consequentemente, um guerreiro não é suficiente. É preciso 

um exército para atacar e se defender (374a). Portanto, se cada homem deve 

executar unicamente sua tarefa com o fim de exercê-la em perfeição, o guerreiro 

tem que se ocupar somente com sua arte de guerrear. O guerreiro deve se ocupar 

da custódia da cidade, ele é o guardião (374c).  Estes se dividem entre guerreiros 

auxiliares do rei que se ocupam da força militar e governantes responsáveis pela 

criação e execução das leis. Entre esses guardiões guerreiros auxiliares dos chefes 

estão os homens de natureza filosófica, mas jovens ainda, numa média de vinte e 

quatro a trinta anos de idade (537d). Guardiões chefes são selecionados entre os 

guardiões auxiliares, não é por ser um guerreiro, e sim por ser um filósofo treinado. 

Os guardiões chefes ou governantes são homens em idade avançada que 

foram guerreiros em sua juventude e, após dominarem a ciência da dialética, 
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tornaram-se aptos a exercer a função de chefe. Por necessidade de serem provados 

em todas circunstancias, os chefes precisaram primeiro ser guerreiros. Sócrates diz 

que aos cinquenta anos de idade, “os que tiverem saído sãos e salvos destas provas 

e se tiverem distinguido em tudo e de toda maneira, na conduta e nas ciências, 

deverão ser levados ao termo e compelidos a elevar a parte brilhante de suas almas 

ao ser que dispensa luz a todas as coisas” (540a). Cinquenta anos é a idade em que 

o homem de natureza divina desenvolve todas as suas habilidades e alcança seu 

estágio final, qual seja, zelar pelo bem de todos na medida em que promove a 

harmonia da cidade (540a-c). 

Colocar todos os homens que trabalham com a manutenção física dos 

cidadãos em uma só classe não é algo que contraria as práticas de muitas cidades 

históricas, Sócrates está somente copiando o que já é uma prática comum. Porém, 

não está faltando na estrutura de sua cidade a presença de uma liderança 

específica? Aquelas classes formam uma tripartição de funções na cidade, que não 

contemplam um tipo de homem, a saber, o sacerdote e poeta. Como Sócrates pode 

desconsiderar a presença de um sacerdote em sua cidade? Essa pergunta suscita 

uma questão levantada pelo estruturalista George Dumézil (1969, 1973, 1974, 

1988): os sacerdotes das sociedades indo-europeias fazem parte de um tipo 

específico de liderança, o reino divino.  

Mesmo que Dumézil não faça nenhum estudo sobre a tripartição da cidade 

de Sócrates ou sobre os diálogos de Platão, ele aborda um ponto que facilita pensar 

a trama desenvolvida no diálogo A República. Dumézil mostra os modos como os 

mitos da antiguidade revelam uma estrutura de classes na qual a classe governante 

se divide em dois reinos. 

  Após revisar seus próprios escritos, Dumézil comenta que o ponto central 

predominante nas estruturas dos vários mitos é a existência de uma concepção 

tripartite do mundo e da sociedade, pela qual se funda a ideologia da maioria dos 

povos indo-europeus (DUMÉZIL, 1988, p. 12-19). Essa concepção teria se mostrado 

clara a partir de seus estudos sobre a mitologia na Índia e Irã, os quais fazem uma 

divisão de três classes (sacerdotes, guerreiros e pastores-cultivadores), e em Roma 

com sua antiga tríade de deuses (Júpiter, Marte, e Quirino) a qual, enfatiza Dumézil, 

Jupiter é Zeus, Marte é Ares e Quirino, uma das transmutações de Rômulo, é o 

equivalente aos heróis semideuses da Grécia (DUMÉZIL, 1974, p. 188, 219, 262). A 

hipótese de Dumézil (1969) é que a análise dos mitos revelam uma tríplice divisão 
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entre os homens. Ele argumenta que os mitos da antiguidade destacam três funções 

de estrutura social: a primeira função é sobre os reinado divino e terrestre; a 

segunda função auxilia na manutenção desses reinados; depois a terceira função 

tem artesãos e outros homens responsáveis pela produção. Nesse contexto, as três 

funções abarcam todos os habitantes da cidade: sacerdotes, líderes civis, guerreiros 

incluindo os cidadãos que são fazendeiros porque precisam defender fisicamente 

suas terras e criações, os negociantes e artesãos e, ainda, os lavradores e pastores, 

que são classes subalternas a dos fazendeiros e guerreiros (DUMÉZIL, 1969, p. 

160). 

Ao pesquisar sobre a função própria aos reis, Dumázil se fundamenta nos 

mitos indianos de Mitra e Veruna, comparando-os com os mitos romanos e averigua 

que há a presença sempre de dois reinados, um sobre as coisas na terra e outro 

sobre as coisas do céu. Nesses reinados, cada rei desempenha seu papel 

cumprindo o que lhe é devidamente determinado pela tradição. Se o rei terrestre 

resolver agir contra os princípios da cidade, o rei sacerdote é quem deve intervir e 

desse embate entre os dois deve se gerar a melhor forma de governo para os 

demais habitantes. O poder sacerdotal limita, assim, o poder terreno (DUMÉZIL, 

1988, p. 66-88). 

Essas três funções de Dumézil supõe mais do que as relações entre os 

papeis desempenhados pelos deuses e as divisões sociais da cidade, elas 

determinam uma estrutura de classe com características próprias e distintas entre si. 

Se há tal estrutura, essas divisões não só possuem um comportamento que lhes é 

inerente, como também possui uma linguagem própria que expressa àquela 

estrutura. Assim, cada povo pode contar histórias e estabelecer crenças que 

reforcem e reflitam o todo de sua estrutura de classes.  

Patrícia Pires Boulhosa ressalta o ponto de que as teorias de Dumézil não 

têm como pressuposto os acontecimentos históricos em que aqueles mitos se 

desenvolveram. Ela lembra que não seria coerente partir de uma metodologia 

hipotético-dedutivo para analisar aspectos que possuem maior relevância a partir de 

seu contexto histórico. A pretensão do método comparado de Duzémil que visa 

encontrar estruturas comuns e ideológicas em situações geradas nas mais diversas 

situações é contraditória porque a tentativa de separar aspectos ideológicos de seu 

contexto histórico não simbolizam as experiências vividas de uma ou mais classes 

da cidade (BOULHOSA, 2006, p. 20).  
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Esta tese concorda com Boulhosa, mas não se pode deixar de reconhecer 

que a teoria de Dumézil, justamente por estar desvincula do aspecto histórico, pode 

ser utilizada para se entender as divisões da cidade de Sócrates. 

Dumézil analisa mitos descontextualizados de suas origens temporais e 

espaciais. Mas sua análise mostra ao menos um detalhe importante para se pensar 

a antiguidade:  há uma distinção entre dois poderes, o sacerdotal e o temporal. Não 

só hindus, iranianos e romanos acreditam na força dessa divisão, mas também os 

gregos. A separação do poder que administra a cidade e do poder que julga e 

orienta a administração é uma prática fundamental nas sociedades indo-europeias. 

A cidade torna-se e continua forte se mantém essa tradição (distinção entre função 

religiosa e função governamental), reflexo das práticas divinas às quais os homens 

devem imitar.  

Seguindo Dumézil é possível perguntar: o que acontece se a separação de 

poderes não for obedecida? Pode-se especular que a primeira consequência é o 

desrespeito aos deuses e às tradições, a segunda é receber seus castigos. Nesse 

contexto de desrespeito aos deuses, surge Sócrates com sua cidade de um só 

poder. 

A República de Platão também expressa uma estrutura de classes com uma 

linguagem própria que a reflete. Porém, a primeira divisão da cidade não obedece a 

distinção de poderes presentes nas tradições da mitologia indo-europeia. O que 

Sócrates propõe é pior do que fundir poder sacerdotal e terreno. Ele simplesmente 

se afasta dessas categorias e apresenta um poder que deve subjugar aqueles dois 

outros. 

Esta pesquisa propõe que Sócrates reorienta a estrutura antiga porque, sob 

a aparência de combinar os dois aspectos da primeira função (rei sagrado e rei 

terreno), os substitui por outra coisa. Aquela primeira função abandona seu dualismo 

e passa a ter um só aspecto: o poder absoluto. Os guardiões são reis-filósofos, eles 

são reis seculares e reis filósofos ao mesmo tempo. O rei filósofo reúne em suas 

mãos um poder equivalente ao poder sacerdotal e terreno dos sacerdotes e reis 

presentes na tradição. Seu poder equivale aos reis terrenos porque governam, 

administram, e aos reis sacerdotes porque doutrinam os cidadãos oferecendo-lhes 

algo divino para ser contemplado. Nesse contexto, os governados estarão sob um 

poder superior aos poderes das outras cidades. 
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2.4 NATUREZA DA ALMA: UMA NOBRE MENTIRA 

 

Uma vez que as divisões da cidade podem ser resumidas em três classes: a 

classe que envolve negociantes, artífices, produtores, fabricantes, agricultores, 

pecuaristas e todos os demais moradores que prestam serviço à movimentação 

econômica; a classe dos guardiões auxiliares que são os guerreiros; e a classe dos 

governantes, os chefes e guardiões da cidade; pode-se dizer que a primeira classe 

governada é a mais extensa; a segunda, por ser congruente à terceira, é formada 

pelos guerreiros na sua função de proteger os cidadãos de perigos externos e 

internos; a outra classe refere-se aos guardiões governantes.  

Ao especificar as classes na cidade, Sócrates também analisa o que 

distingue os membros entre elas. Governantes e governados devem acreditar que 

têm uma mesma origem e que estão ligados entre si por forças divinas as quais 

delimitam as funções sociais. O ponto comum entre eles é a participação em uma 

mesma alma diferenciada pela natureza (phýsis) em cada um. O meio de 

disseminação dessa crença é uma nobre mentira (REP, 414a-c). Surgem, assim, 

três elementos para Sócrates investigar: a natureza, a nobre mentira e a alma. 

Sobre a questão da natureza, Sócrates apresenta dois aspectos: o moldável 

e o originário. É moldável porque pode ser modelada pela educação e é originária 

porque está na origem da própria alma. A imagem da nobre mentira mostra a 

necessidade em se moldar (plátto) a alma de cada homem segundo as 

necessidades da cidade. Esse “moldar” nada mais é do que o ato de educar (415a).  

Outro ponto que deve ser considerado é a função da natureza da alma 

mostrada através da alegoria da caverna (515c). Segundo essa alegoria, a natureza 

é algo que pode ser moldado, mas também é originária porque está na origem e no 

processo de investigação das coisas. Nesse último aspecto, ela é perene, é um 

ponto pelo qual as ações serão orientadas por um terreno propício ao seu 

desenvolvimento. John Burnet escreve: “[...] o nome phýsis era dado ao pérpetuo 

algo de que o mundo era feito. [...] Seu significado original parece ser o ‘material’ de 

que tudo é feito, um significado que facilmente se transforma no da sua 

‘composição’, sua constituição ou caráter geral” (BURNET, 1994, p. 22). Burnet se 

refere à ciência jônica com Anaximandro antes de Platão, mas o sentido pode ser 

encontrado também em Sócrates. A phýsis como algo perene e imortal no estilo de 

uma substância primária, mas que precisa ser moldada. A alegoria abre a 
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possibilidade de a natureza do homem ser o impulso natural que investiga as coisas 

segundo uma maneira de apreender bem específica.  

Platão não define o termo “natureza” n’A República, mas desde que 

Sócrates sempre a relaciona à alma do homem é possível entender que a habilidade 

de se deixar moldar é inseparável da habilidade de investigação, a qual apreende 

algum tipo de saber ou de opinião. Nesse contexto, esta tese pode especular que a 

natureza, segundo as colocações de Sócrates, participa diretamente da alma no que 

se refere aos modos de apreensão das coisas investigadas. 

No livro VI Sócrates fala de quatro modos de investigação da alma:  

imagens, crenças, pensamento matemático hipotético, intuição racional (REP, 

411e).3 Eles nãos estariam presentes desde a fundação da cidade através das 

naturezas dos homens? Assim, não é uma interpretação exagerada supor que com 

o mito das quatro raças, Sócrates antecipa a origem da cidade através das 

diferentes divisões da natureza humana, as quais assumirão a função de delimitar 

as formas de investigação da alma. Como Sócrates descreve aquele mito? Seu 

argumento trata o mito como uma nobre mentira em que os guerreiros devem 

acreditar: todos são irmãos, forjados pelo mesmo deus que introduz na composição 

de uns o ferro, de outros o bronze, do mesmo modo a prata e também o ouro. Os 

homens de natureza de ferro estão relacionados aos “artífices”, os de bronze à 

“negociação”, os de prata aos “guardiões que protegem fisicamente a cidade” e os 

de ouro aos “guardiões que administram-na”. Assim, as naturezas de ouro e prata 

são dos que possuem uma alma voltada a vigilância e os outros voltados à 

sustentação material da cidade. Sócrates ainda enfatiza que, entre cada uma dessas 

classes, podem nascer crianças pertencentes à outra classe. Essas crianças devem 

ser retiradas de sua classe natal e levadas àquela compatível com suas habilidades 

para que se mantenha a harmonia entre habilidades e características de cada uma 

(415a-d). 

Porque esse mito tem algo de nobre? A mentira é nobre porque é útil à 

formação do cidadão. Essa utilidade consiste em uma atitude medicinal por parte do 

                                                           
3
 A escolha dos dois termos, pensamento matemático hipotético e intuição racional, fundamenta-se 
nas pesquisas de Erickson e Fossa (2006. p. 11) ao se referirem aos aspectos matemáticos desses 
dois modos de apreensão da alma. Erickson e Fossa chamam o primeiro de “formas matemáticas” e 
o outro de “intuição racional” o qual pressupõe princípios matemáticos. Esse tema será abordado 
novamente no próximo capítulo na tentativa de relacionar os quatros modos de apreensão com 
alguns detalhes da matemática platônica. 
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governante. Ele é o encarregado de disseminar a nobre mentira como sendo um 

remédio que o médico aplica ao seu paciente (389b).  

Rosen (2005) questiona quais homens devem ser persuadidos a acreditar 

que o que é dito sobre suas origens é factualmente verdadeiro. Para Rosen o 

resultado da passagem do mito das quatro raças é que os governantes precisam 

assumir na prática política um papel semelhante às funções dos médicos que 

amenizam as doenças através de remédios - do mesmo modo os governantes 

devem usar a mentira como remédio. Assim, Rosen propõe que, no entender de 

Sócrates, por um lado, os governantes, filósofos, serão os únicos não persuadidos 

da verdade da nobre mentira, porém a aceitarão por causa de sua nobreza ou 

utilidade. Por outro lado, os guardiões auxiliares devem ser persuadidos em conjunto 

aos demais governados. Os auxiliares serão convencidos não só de que aquele mito 

é verdadeiro, como também de que sua classe deve reproduzir e confirmar a prática 

daquela crença pelos demais cidadãos os quais estão excluídos do privilégio de usar 

mentiras medicinais (ROSEN, 2005, p. 98-99).  

A nobreza (kalós), Rosen diz, do ponto de vista político, é maior do que a 

verdade. As crianças não sabem que esses mitos são falsos e não conhecem seus 

significados desde que são muito novas. Mas o importante para Sócrates é que 

esses mitos treinem em nobreza os que são jovens.  

Sócrates vê a necessidade de se estabelecer uma nobre mentira para seus 

habitantes. Sem essa mentira não há nenhuma ideologia que proteja as relações 

das divisões da cidade. Nessas divisões os guerreiros devem se dispor a proteger 

os demais governados os quais, por sua vez, devem de dispor a sustentar os 

guerreiros porque acreditam nas crenças sobre suas origens. Assim, essa mentira, o 

mito, ratifica as diferentes classes nas suas relações concordantes e de cooperação 

mútua. No entanto, esta tese faz o seguinte questionamento: se a nobre mentira 

serve como última martelada que define as divisões da cidade, todo o discurso 

fundamentado nessas divisões, inclusive a harmonia entre elas, teria função 

semelhante a do mito das quatro raças? Todo esse discurso em prol da harmonia da 

cidade serve unicamente de remédio para combater a desarmonia? Os próximos 

passos que Sócrates dá na construção de sua cidade são: analisar as virtudes; 

depois relacionar alma e cidade e, por fim, olhar as virtudes na alma do homem, 

para submetê-las a uma força superior, a ideia do bem. Porém, até pouco antes da 

abordagem sobre uma situação não visível, todos os passos são dados acreditando 
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que se caminha sobre algum solo firme o qual se caracteriza como uma nobre 

mentira. Nesse sentido, Sócrates vê que sua cidade pode ser construída e pode 

servir de parâmetro para olhar a alma, não porque a situação invisível é verdadeira, 

mas porque é útil na elaboração de um discurso em torno de tal cidade. 

No contexto da nobre mentira a questão posta por Sócrates não é sobre 

existência ou não de uma natureza, de uma verdade ou de uma alma. Ele se 

preocupa em gerar um horizonte comum de compreensão que delimite o significado 

dos elementos necessários à elaboração de um discurso, o qual demonstre como é 

possível falar de algo em si mesmo. Nessa perspectiva, não importa para Sócrates 

se o sentido dado ao elemento “natureza” seja diferente do sentido comum desse 

termo, o que lhe importa é que o termo “natureza”, por exemplo, seja compreendido 

segundo sua utilidade para a cidade.  

Submeter o homem ao exercício de uma crença que lhe impõe uma 

natureza específica é um ato que deixa bem claro ao menos uma postura de 

Sócrates: não há nada certo, tudo pode ser mudado. Sócrates não deve acreditar 

que os discursos que tentam justificar a presença de algo em si mesmo revelam em 

toda sua claridade a verdade sobre o que é investigado. Porém, ele deve acreditar 

que aquele discurso é ao menos possível. Assim, aquelas quatro propriedades do 

mito (ferro, bronze, prata e ouro) podem servir de justificativas para as relações 

sociais entre os homens na medida em que todos acreditem ter almas em comum 

distintas por suas naturezas. 

Nesse contexto, uma vez que a cidade se organiza através de quatro 

naturezas e estas compõem as almas dos homens e aquela se divide em três 

classes, a alma deve ter também três divisões. Apenas diante desse critério de 

equivalência entre a estrutura da alma e da cidade é possível analisar quais virtudes 

possuem e se uma delas é a justiça (REP, 368e-369a).  

Se em síntese Sócrates propõe uma nobre mentira que organiza as classes 

sociais segundo a natureza da alma, resta uma pergunta: como a alma se estrutura 

e se relaciona à natureza? Essa questão é abordada por Sócrates somente depois 

de expor as virtudes da cidade. Porém, alma e natureza são dois elementos que 

podem ser comentados simultaneamente. Desde que os parágrafos anteriores 

analisam a questão da natureza, agora se faz necessário olhar mais de perto a 

alma. 
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A alma tem ao menos dois elementos dos quais se gera um terceiro. Há um 

elemento que a ordena e a conduz para o cálculo racional (to mèn hô logídzetai 

logistikón), há outro que a movimenta para os amores, para saciar a fome, a sede e 

todos os tipos de desejos instintivos. Esse último é o elemento irracional e dos 

desejos apetitivos (tò alógistón te kaì epithymetikón). Do conflito entre esses dois se 

gera outro elemento. Este, é o elemento irascível (to thymoeidés) o qual não tem a 

mesma fluidez racional do primeiro, é constantemente movido a agir por impulso, 

mas se mantém equilibrado por se submeter ao racional. Assim, cada elemento 

possui uma natureza: do primeiro é a racionalidade; do segundo é a irascibilidade; 

do terceiro é a apetitividade (339d-441a). 

Bloom enfatiza que Glauco e Sócrates procuram identificar alma e cidade 

com o intuito de ver se ambas tem a mesma natureza. Dizer que a alma tem três 

partes, não é ainda um bom argumento para a equivalência de cidade e alma. 

Sócrates precisa ainda comparar a natureza das duas (BLOOM, 1991, p. 375). 

Rosen acredita que bastaria Sócrates inspecionar a alma para chegar às 

suas conclusões sobre as virtudes, porém a referência à cidade seria desnecessária. 

Se o homem pode ser justo fora da cidade, a vida civil e o reinado do melhor dos 

homens não tem sentido. Na sua visão, aquela analogia se refere às analogias as 

quais se estruturam pela relação entre imagens e seus originais como é o caso das 

múltiplas formas e a ideia do bem do Livro VI. Rosen observa o seguinte argumento: 

considerando que cada uma das três partes da alma corresponde a uma classe 

política na cidade, qual delas é mais original? O original da justiça está na alma, sua 

cópia está na cidade. Com a relação entre cidade e alma, Sócrates deixa implícito 

na discussão a questão de saber se uma imagem é ou pode ser o mesmo que a 

fonte que a origina. Para Rosen, à medida que Sócrates avança sua análise, não 

pode ausentar a questão da alma sob o risco de não dar vida à cidade. Pois, se não 

houvesse primeiro a alma, não haveria cidades, mas o inverso não é verdadeiro 

(ROSEN, 2005, p. 70-71). 

Quais as relações entre os elementos da alma? Elas equivalem às relações 

entre as classes da cidade (REP, p. 434d-435d). Na cidade há uma parte que 

governa, os governantes, na alma há a parte que ordena, a racionalidade; na cidade 

há a parte que auxilia os governantes, na alma há uma parte que auxilia o elemento 

racional, a irascibilidade; na cidade há a parte que deve ser governada e que se 

volta à satisfação dos desejos, na alma há uma parte que se volta aos desejos 
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apetitivos a qual deve ser controlada pela primeira parte sob a ajuda da segunda. 

Nesse contexto, o elemento racional, o governante, a natureza de ouro delimitam um 

tipo de ação; o elemento irascível, os guerreiros e a natureza de prata delimitam 

outra ação; e o elemento irracional, os governados e as naturezas forjadas no 

bronze e no ferro delimitam mais um tipo. São três tipos de ação que se 

desenvolvem na cidade. Mas essas ações se desenvolvem espontaneamente ou de 

que outro modo? Essas ações se dão na cidade. Portanto, classe, alma e natureza 

se desenvolvem na e pela cidade. Desenvolvem-se para uma situação melhor ou 

pior? Segundo Sócrates, diante do fundamento da cidade, algo que é natural nunca 

deve se devolver para o pior, mas deve sempre buscar atingir a plenitude de sua 

excelência, sua virtude. 

 

2.5 AS VIRTUDES 

 

No regime político de Sócrates, as ações de cada homem devem se 

desenvolver plenamente. Exercitá-las conduz o homem ao que há de melhor nele 

mesmo e a transformar a cidade na melhor cidade possível. O parâmetro para esse 

retorno a si mesmo é a prática da virtude.  

Sócrates explica, no Livro I no diálogo com Polemarco, o sentido de areté, 

comumente traduzido por “virtude”. A passagem não é diretamente sobre cidadãos, 

mas sobre cavalos. A virtude não é exclusivamente do homem, mas também dos 

animais. Sócrates diz que os cavalos se tornam piores em relação à sua areté, o 

mesmo acontece com os homens. Ele se refere ao desenvolvimento pleno, a 

perfeição do que torna cada coisa o que ela é (355b).  

As virtudes que participam das diferentes classes da cidade são a sabedoria, 

a coragem e a temperança (429a-432b). A sabedoria manifesta-se nas ações de 

seus governantes, “pela qual esta cidade delibera, não sobre uma parte, mas sobre 

o conjunto de si mesma, para conhecer a melhor maneira possível de se relacionar 

tanto consigo própria como com as outras cidades” (428d). A coragem se destaca na 

classe dos guerreiros porque estes auxiliam os chefes a salvar a cidade dos males 

vindos de fora ou gerados interiormente. A última, a temperança, responsabiliza-se 

pela relação harmoniosa entre os governados e governantes, os mais fracos com os 

mais fortes, “para decidir quais dos dois deve governar, tanto na cidade como no 

indivíduo” (432a). Dessa forma, aqueles que não têm a força natural do guardião, 
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cientes de sua fraqueza, devem se submeter aos fortes na medida em que a 

condição natural destes possui o atributo de zelar pela totalidade.  

Sabedoria aos governantes; coragem aos guerreiros; temperança aos 

demais governados. Apesar da temperança também se aplicar aos governantes, que 

devem exercer o comando, ela é a única virtude que deve se manifestar nas ações 

da classe produtiva.  Em que lugar se encontra a justiça? Sócrates procura a justiça 

nas divisões da cidade e não a encontra. Se ela não está em nenhuma classe só 

resta um lugar, todas as classes. Assim, a justiça é o elo de todas as divisões.  

Na cidade, a justiça é um bem porque harmoniza o homem consigo mesmo, 

com sua classe e com toda a estrutura do regime político. O movimento harmônico 

entre indivíduo, classe e cidade se dá através do exercício de ser justo. Viver 

justamente é viver segundo o princípio de desempenhar cada um a sua tarefa sem 

se ocupar com outras que lhes sejam naturalmente diferentes, assim, a prática da 

justiça traz a perfeição para a cidade (433a-b). A sabedoria, a coragem e a 

temperança ajudam a delimitar, por um processo de abstenção, o campo de atuação 

da justiça, ao permitir ver com maior nitidez o que transforma algo prático, como o 

regime político, em algo que reflita perfeição. 

A cidade é boa quando permite a convivência harmoniosa dos diferentes 

habitantes. Portanto, sem a presença do princípio que cada qual deve agir de acordo 

com sua natureza, a cidade se transforma em caos. Se em algum momento um 

chefe se mistura com tarefas de outras classes, por mais que se diga sábio, está 

longe de tal posto. O emprego da justiça verdadeira permite o exercício da perfeição 

transformando a cidade em um lugar bom para viver, uma cidade plenamente boa. 

A justiça é algo indispensável na formação de uma cidade plena, porque dá 

a cada um aquilo que lhe pertence sob o comando do guardião perfeito; assim, é 

harmonia. O governante administra a justiça através das leis e de sua execução com 

o auxílio dos guerreiros e define o ser justo baseado no que é melhor para a cidade 

e, por sua vez, o ser injusto, no que é prejudicial para todos. 

Nessa perspectiva, uma vez que a justiça é promovida pelo governante no 

ato de administrar, uma vez que a sabedoria em conjunto com a coragem é inerente 

ao guardião no ato de proteger a cidade; e uma vez que a temperança preserva a 

relação entre governante e governados, mantém-se a unidade na cidade.  

Porque só há quatro virtudes? Sócrates não diz nada desse por quê. Bloom 

é quem observa que não há prova de que as virtudes capazes de tornar uma cidade 
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boa são somente quatro. Também, não há qualquer indicação de que todos os 

personagens sabem o que significa sabedoria, temperança e coragem, mais do que 

sabem o que é justiça. Sócrates não discute o que são essas virtudes. Em outros 

diálogos, diz Bloom, quando as discute não chega a nenhuma conclusão. Ainda, 

sem dar qualquer motivo, Sócrates assume apenas que ele e seus companheiros 

têm a intenção de provar que a justiça é algo próprio à cidade boa (BLOOM, 1991, p. 

373).  

O contexto pelo qual argumenta Bloom não se preocupa com a questão 

analógica que envolve as quatro virtudes. Assim, ele não percebe que, se há alguma 

justificativa da escolha de quatro e somente quatro virtudes presentes na cidade de 

Sócrates, é pelo motivo de que há uma harmonia que organiza a vida da cidade. 

Sócrates explica cada uma das virtudes no contexto dessa harmonia. Dois 

pesquisadores que exploram essa questão é Erickson e Fossa. Eles constatam que 

há repetição de uma estrutura: temperança, coragem, sabedoria e justiça; elementos 

concupiscível, irascível, racional que participam da alma; as classes produtoras, a 

classe dos guerreiros e a dos governante; a aritmética, geometria, astronomia e 

harmonia, música (próximo capítulo); e assim acontece com as demais esferas da 

condição humana.  

Estipular quatro virtudes harmoniza o desenvolvimento de cada homem ao 

desenvolvimento da cidade. Sócrates diz que há ao menos essas quatro virtudes 

porque elas são suficientes na divisão da cidade segundo a necessidade de 

disseminar uma estrutura harmônica entre indivíduo, ações individuais e divisões da 

cidade. Desse modo, a cidade precisa se dividir, no mínimo, entre os que trabalham 

braçalmente e no comércio, os que a protegem de ataques e os que a governam 

(REP, p. 427e-434b).   

Se as ações do governante precisam ser sábias, as ações dos guerreiros 

precisam ser corajosas e dos demais devem ser temperadas, a justiça é o que une a 

todos. Logo, o que faz a cidade boa não será somente a coragem, ou a sabedoria, 

ou a temperança, e sim a participação de todos os habitantes em uma vida justa. 

Há cidades, constata Sócrates, que possuem essas virtudes e, no entanto, 

não são verdadeiramente boas. Como a cidade boa é administrada por filósofos que 

consideram como algo justo a tentativa de “impedir que cada uma das partes possua 

bens da outra ou seja despojada dos seus” (433e), é preciso concordar que “a 

justiça consiste em reter apenas os bens que nos pertencem  como próprios e 
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exercer apenas a nossa própria função” (439e-434a). Nenhum dos homens da 

cidade boa se ausenta de ser justo e também não há um grupo específico em que 

suas ações precisam ser justas, todos devem agir justamente. Desse modo, a justa 

cidade é criada. Essa nova cidade, não tem origem mais no querer suprir o que falta 

aos homens materialmente. Sua origem se revela apaternal e amaternal, sem pai e 

sem mãe, não só porque os pais e todos os demais parentes são expulsos e deixam 

seus filhos com tutores segundo o convencimento de que terão a melhor vida 

possível, mas porque cada um é pai e mãe de si mesmo e irmão de todos (BLOOM, 

1991, p. 387-388). 

 A cidade d’A República renega as crenças, deuses e heróis daqueles que 

foram os pais biológicos dos primeiros habitantes. A cidade que Sócrates legisla 

abandona sua formação terrena e a supera. Mais à frente se vê como ela se torna 

mais sublime que qualquer outra cidade. Sua formação não é só a força dos 

homens, melhores homens e mulheres, não é só a força dos deuses, perfeitos e 

imutáveis. Neles se confundem homens e deuses.  

A função da cidade é conceder felicidade aos homens e os salvar de 

imperfeições e impurezas. Não só é divina pelo caráter de perenidade, mas é 

heroica por ser governada pelo melhor dos homens, o filósofo rei. 

Após Sócrates expor o que entende sobre justiça, prepara-se para levar a 

conversa a um nível de dificuldade maior. A justiça não é o último fundamento da 

cidade, há algo maior pelo qual as virtudes se justificam. Dizer que um grupo 

específico de virtudes guia a vida dos homens para a condição de melhores 

homens, exige um fundamento que as supere. A questão enfrentada por Sócrates 

até o momento aponta a prática virtuosa como sendo uma postura suficiente e 

necessária para a cidade se tornar justa. Mas Sócrates percebe que deve haver algo 

que fundamente as próprias virtudes em uma situação que não se reduza à vida 

prática do homem. Se as virtudes se justificarem apenas pela sua praticidade, elas 

seriam fundamentadas na vontade daqueles que determinam os costumes e leis da 

cidade. Assim, as virtudes seriam fruto da vontade de seus governantes e os mitos 

que as disseminam seriam visto também como arbitrários e convencionais.  

Sócrates percebe que algo diferente do devir da praticidade deve 

fundamentar as virtudes e, por consequência, toda a cidade. Esse algo não pode 

estar submetido aos homens, nem as crenças que disseminam contradições e 

mutabilidades, nem a mudança constante da natureza, nem a inconstância da 
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linguagem. Esse algo precisa estar além de todo devir, além do visível. Sócrates 

admite: “a demonstração efetuada careceu, a meu ver, de exatidão [tò ellipés]. [...] 

Mas, [...] em tais assuntos toda medida que se afasta por pouco que seja da 

realidade [toû óntos] não é uma justa medida; pois nada de imperfeito [atelès] é justa 

medida de coisa alguma” (504b-c, acréscimos nossos). Se tudo o que Sócrates falou 

está a desejar, é porque precisa ser superado. A crítica ao visível se dá porque há 

algo invisível para compará-lo.  

Mas como perceber esse algo? Se ele está além de toda condição humana, 

como ser percebido pelo homem? Sócrates, então, observa que há alguns estudos 

que possuem um conteúdo sobre um saber mais elevado e o método adotado exige 

que se comece com as coisas próprias à vida prática, para passar a uma condição 

diferente e superior a ela.  Esse algo é o que ficou conhecido por “ideia do bem” que 

é explicada através da analogia sol e ideia do bem, visível e invisível. 

 

2.6 IDEIA: FIM E COMEÇO DA CIDADE 

 

Rosen explica que o sentido da palavra ideia usado por Platão é totalmente 

diferente do sentido moderno de uma modificação da consciência, ou seja, um 

pensamento ou algum tipo de ato cognitivo. Segundo Rosen, usando a linguagem 

da filosofia moderna se diz que as ideias platônicas são objetivas, não subjetivas. As 

ideias não são construídas, não são artefatos do processo perceptivo e 

cognitivo. Elas não são pontos de vista ou perspectivas, embora o homem deva 

apreendê-las a partir de uma ou outra perspectiva. As ideias também não estão no 

intelecto, mais do que uma árvore da qual temos percepção ou pensamento 

participa desta percepção ou pensamento. Para Rosen, Platão nada explica sobre 

como o intelecto apreende as Ideias. Apesar de Platão não chegar a conclusão 

alguma, não há como não admitir o caráter invisível de eídos (ROSEN, 2005, p. 255-

256). 

O que é ideia (eidós)? Joseph Novak é um dos que dizem que o termo 

“eidós” (plural: eidé) de origem grega significa basicamente “algo que é visto” 

(NOVAK, 2012, p. 10). Para Novak, Platão transforma a questão de Sócrates, a qual 

busca uma definição universal de termos morais, em uma filosofia na qual a 

referência a esse universal (não só existente para além do mundo sensível da 

experiência humana, mas também detentor das qualidades de ser eterno, imutável, 



54 

 

absoluto, imaterial e perfeito) é colocada em termos morais abstratos, matemáticos e 

até mesmo em termos concretos mais gerais, incluindo coisas artificiais, relações, e 

negações. Essas referências e padrões são realidades últimas para Platão (ousíai) e 

geralmente estão referidas como "eidé", ou seja, as formas, aspectos.  Novak ainda 

vê que embora a teoria de Platão, aos olhos da maioria dos estudiosos, tenha 

sofrido algumas alterações ao longo de sua vida, e, embora existam indícios de que 

sob essa teoria das formas há outro nível de princípios explicativos da realidade, o 

uso e a menção destes eidé nos diálogos de Platão se torna o centro do que veio a 

ser conhecido como a teoria das formas ou teoria das ideias (p. 1-3).  

As ideias, também lembra Strauss, são as únicas coisas que são sem 

qualquer mistura de não-ser. Uma vez que as ideias são as únicas coisas que estão 

além de qualquer mudança, em certo sentido, são a causa de toda a mudança. Por 

exemplo, explica Strauss, a ideia de justiça é a causa de qualquer coisa (os seres 

humanos, cidades, leis, comandos, ações) se tornar justa. Elas, as ideias, são seres 

auto subsistentes que permanecem sempre como são. Assim, a ideia de justiça é 

perfeitamente justa. Mas este esplendor escapa aos olhos do corpo. As ideias são 

“visíveis” apenas ao olho da mente, são inteligíveis (STRAUSS, 1978, p. 118-119).  

Sócrates diz que as coisas inteligíveis “não devem apenas ao bem a sua 

inteligibilidade, mas devem-lhe ainda o ser e a essência, conquanto o bem não seja 

de forma nenhuma a essência, mas esteja muito acima desta em dignidade e em 

capacidade” (REP, 509b). Sócrates olha a condição do bem como fonte geradora e 

autônoma para dizer que ele é um princípio que origina (hegénesis), desenvolve 

(heaúcsesis) e nutre (hetrophé). Assim, a ideia do bem é, em certo sentido, a causa 

de todas as ideias, bem como a causa da mente percebê-las, mesmo que não se 

possa dizer o que ela é (517c). 

Sócrates conclui que há um ensinamento sobre um ponto mais elevado (tà 

(mégista mathémata) onde tudo se origina e onde tudo se acaba (503e). Quando 

expõe a formação dos guardiões e a necessidade de se cultivar algo mais do que a 

justiça, sensatez, coragem e sabedoria, Sócrates diz que o guardião de natureza 

filosófica precisa se aplicar igualmente aos estudos e exercícios corporais para 

alcançar “o termo dessa ciência sublime [toû megístou mathématos] que lhe convém 

particularmente” (504d, acréscimos nossos). É esse ponto mais elevado que 

Sócrates chama de o bem por meio do qual “a justiça e as outras virtudes tiram a 

sua utilidade e as suas vantagens” (505a). Assim, revela que se o justo e o belo não 
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são conhecidos na relação com esse aspecto do bem, os guardiões não são 

importantes para uma cidade como a proposta n’A República. O bem é condição 

indispensável na construção do alicerce da cidade perfeita (505a-b).  

Para Sócrates é difícil alcançar o conhecimento da ideia do bem em toda 

sua claridade. Seu conhecimento só pode ser contemplado indiretamente. Ele 

lembra que “há múltiplas coisas belas, múltiplas coisas boas etc., e nós as 

distinguimos no discurso” (507b). Enfatiza que há o “belo em si, bom em si e assim 

por diante” e, desse modo, apesar da multiplicidade das coisas, há “uma única 

ideia”, pela qual se denomina cada coisa múltipla pelo que realmente ela é (507a-c). 

Nesse aspecto, argumenta Sócrates, as coisas múltiplas “são percebidas pela vista 

e não pelo pensamento, mas que as ideias são pensamentos e não são visões” 

(507c). Logo, o que é visível participa da multiplicidade enquanto as ideias, 

inteligíveis, participam da unidade. O bem é ideia, assim, é inteligível. Desse modo, 

é possível que, para compreender algo de inteligível, deve-se partir de suas relações 

com o sensível uma vez que este está envolto a nós (507b, 508b-c). 

Não há uma ideia, mas várias. Porém, todas participam de uma só, a saber, 

da ideia do bem. Nesse contexto, a analogia assume a função de firmar a ideia do 

bem como elemento imutável e indispensável à harmonia na cidade e de derivar 

dela a situação sensível e inteligível que envolve a vida de todos os homens na 

cidade elaborada por Sócrates. 

Como investigar a condição de imutabilidade promovedora de perpetuidade 

e de harmonia que transpassa e se apossa da ideia do bem? Diz Sócrates que o 

bem só é conhecido pelo ato de contemplar (theoría), nessa situação ele se torna 

percebido apenas por quem vê o que há em nóesis e, portanto, não pode ser 

expresso. Se a ideia do bem não é contemplada não há como fixar nem “bem” e 

nem “bondade” nas coisas, porque não há parâmetro. Mas como contemplá-la? Para 

Sócrates a ideia do bem só pode ser contemplada por meio de uma situação que se 

assemelhe a ela e que faça parte da vida dos homens, isto é, é preciso voltar a 

reflexão para as coisas mais visíveis para que se compreenda de algum modo as 

coisas inteligíveis.  

Sobre a contemplação da ideia do bem, há  algo que deve ser questionado? 

Qual é o sentido de “contemplação”? Sócrates usa esse termo? Não há como 

Sócrates usá-lo, pois sua origem vem do latim “contemplare” (cum, sentido de estar 

junto, + templum, lugar sagrado para ver o céu), não é um termo grego. A própria 
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palavra “templum”, não seria de origem grega, mas se origina desde os primórdios 

de Roma no ato de olhar os céus para observar os pássaros com fins de definir 

algum presságio sobre as ações dos homens (MACHADO, 1967, p. 105, 201). A 

palavra usada por Sócrates é “theoría” ou seus declinados que na maioria dos Livros 

d’A República não fazem refêrencia a céu nem a deus. Nos Livros I, II e V Sócrates 

a usa no sentido de ver de que maneira celebravam a festa no Pireu (REP, p. 327a); 

no Livro II, para analisar uma cidade mais complexa, ele pede para que se dirijam 

“os olhares para uma cidade cheia de luxo” (372e); depois, no livro V usa no sentido 

de ver, observar, ser espectador: o filho que deve se concentrar em vê o trabalho 

dos pais para só depois trabalhar; e os filhos dos guerreiros que devem ver os 

combates de guerra como espectadores das batalhas (467a-c). Porém, no Livro VI 

Sócrates pergunta: “acreditas que um homem dotado de elevação e pensamento e a 

quem é dado contemplar [theoría] todos os tempos e todos os seres, possa encarar 

a vida humana como algo de grande?” (486a, acréscimos nossos).  

O sentido de theoría e suas declinações ou conjunções não se refere mais 

ao ato de ver e observar algo que acontece diante dos olhos, agora ele se submete 

ao pensamento (dianoía) que não se prende ao visível. Nessa nova situação, 

Sócrates atribui-lhe o sentido de adquirir o saber próprio ao conhecimento do ser e 

do inteligível (486a, 511a-e). No livro VII há a continuidade da referência a 

contemplação de algo divino: o ato de contemplação divina não se refere ao olhar 

para cima ou para a vida dos homens e pensar que se está olhando para o 

conhecimento do ser, contemplar o ser e o inteligível é um exercício do pensamento, 

não da visão (517e, 529b).  

Ainda no Livro VII Sócrates lembra o que se disse sobre os filhos dos 

guerreiros que devem observar as batalhas, mas essa observação tem outro fim, 

que é preparar a alma para a contemplação do inteligível (537a-540a). Depois, no 

Livro VIII, Sócrates fala: “Quando os governantes e governados se acham juntos, em 

viagem ou em qualquer outra oportunidade [...], e quando se observam [epì tôn 

híppon theoroús] mutuamente nas ocasiões perigosas [...], os pobres [...] 

comentam[...]: estes homens estão a nossa mercê” (556c-d, acréscimos nossos). 

Sócrates está a analisar o contexto da democracia diante da decadência dos 

regimes políticos, assim, ele retoma o sentido de theoría como “observação” sobre o 

que acontece diante na situação visível. Esse mesmo sentido aparece no Livro IX ao 

argumentar sobre as limitações do tirano que não pode nem sair de casa para andar 
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nas ruas e “nem ir ver [oúte theorêsai hóson] o que excita a curiosidade dos homens 

livres” (579b, acréscimos nossos) sob risco de ser alvejado por um dos muitos de 

seus inimigos. Por fim, o Livro X mantém o sentido de “observar” e “julgar” no 

contexto da poesia de Homero (601a, 606b-d). Portanto, mesmo que o termo 

“contemplação” seja de origem latina, convém usá-lo para se referir à ideia do bem. 

Por quê? Para enfatizar o sentido de “ver” pelo entendimento. A necessidade de 

explicar o sentido do ato de contemplação é para frisar seu aspecto direcionado a 

uma situação não visível.  

A única forma de compreender essa ideia do bem é, portanto, através da 

contemplação. A ideia do bem não pode ser claramente expressa, mas pode ser 

contemplada. Contemplação não se traduz em veneração ou adoração no sentido 

religioso, mas se volta à situação vivida do homem. Afinal, essa contemplação traz à 

compreensão a certeza de que a vida de cada um deve ser regida por essa ideia. 

Entenda-se que quando Sócrates diz “contemplar” coloca a ideia do bem na 

condição de algo invariável e perpétuo, pois não há como expressá-la de alguma 

forma. É algo em si e uma vez que “algo em si” não pode ser expresso sem que seja 

atribuído a ele outra coisa que si mesmo, o bem é imutável e inefável e ainda é 

conteúdo de estudo. 

Sobre o ato de contemplar n’A República, François Châtelet mantém 

referência a ideia do bem. Uma vez que ela se dá na contemplação, “ela é – no 

limite – inefável, sente-se e permite viver de outro modo; [...] a linguagem que aqui 

embaixo utilizamos de modo nenhum é capaz de lhe exprimir a verdadeira natureza” 

(CHÂTELET, 1965, p. 119). A ideia, para Platão, é imutável. Châtelet também 

defende que as interpretações que aprisionam a exposição sobre as ideias em 

Platão em um determinado eixo filosófico, estão todas certas em um aspecto: as 

ideias são a fonte de verdade. Segundo ele, “todas essas interpretações são 

corretas, sem dúvida. Nenhuma se impõe, nenhuma tomada isoladamente dá conta 

nem da invenção platônica nem do seu destino exemplar. [...] O que é necessário 

assegurar é a possibilidade do juízo de verdade” (p. 121-122). Assim, o bem é 

parâmetro da verdade que fundamenta o discurso do regime político elaborado por 

Sócrates.  

Se o bem é parâmetro de verdade, porque não se manifesta a todos de 

modo claro? Da mesma forma que o olhar não pode se dirigir diretamente para o Sol 

porque a vista ficaria cega, não se pode olhar diretamente para o bem. Pode-se, no 
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entanto, compreendê-lo, intuí-lo, a partir das relações que possuem com o inteligível 

e o sensível, mas não se pode concluir que essa compreensão diz o que o bem é, 

assim como não há como dizer o que o Sol é a partir de um olhar direto para ele.4 Se 

ninguém consegue alcançar o conhecimento dessa ideia em sua claridade e se não 

há como expressá-la, não significa que de algum modo não se possa compreendê-

la. E só o homem que tem uma natureza voltada à sabedoria é que pode contemplá-

la.  

Para Erickson e Fossa, as ideia de Platão se limitam a quatro: “hum, 

identidade, diferença e ser” (ERICKSON, FOSSA, 2006, p. 61). Quatro noções 

intuídas da contemplação da ideia do bem enquanto unidade. Eles defendem que a 

ideia do bem, ao ser unidade da qual todas as outras se originam, é unidade no 

sentido matemático. E como num fluxo aritmético5 a unidade gera os demais 

números, a ideia do bem gera e nutre as demais ideias. 

Em suma, pensar o fundamento da cidade a partir do não visível, força 

Sócrates a demonstrar analogias que se apoiam em duas situações: uma visível e 

outra invisível. As três primeiras analogias são narradas simultaneamente: sol e 

bem; visível e invisível; os quatro modos de apreensão da alma. O efeito desse 

arranjo proporcional é o estabelecimento de um fundamento não visível, pelo qual a 

cidade justa pode ser justificada. Assim, o que se mostra no fim da elaboração da 

cidade, torna-se seu fundamento e origem.   

Apresentar um “estudo mais elevado”, é uma das tarefas que Sócrates se 

propõe a levar a frente. Sócrates compara o bem ao sol, mas ele precisa explicar 

detalhadamente o conteúdo desse estudo, assim, é que faz uso da analogia entre 

visível e invisível.6 Ele diz que o que permite ver é a vista, mas o que permite a vista 

perceber as coisas visíveis é a luz. O que permite ver “do modo mais belo possível 

                                                           
4 No Cármides, um dos diálogos aporéticos, Sócrates questiona se é possível a vista olhar a si 

própria. Ele explica que não se pode ver o conhecimento assim como a vista não pode ver a si 
própria.  Não se pode descrever a vista a partir de um olhar direto para ela mesma, igualmente 
ocorre com o conhecimento. Só que no Cármides, o assunto não é sobre ideias e a ideia do bem 
não está ainda colocada como problema de análise. Esse é um dos contextos que faz considerar as 
ideias como algo que está no inteligível. Mas esse “estar dentro” impede qualquer tentativa de um 
olhar as ideias em si mesmo (PLATÃO, Cármides, 167c-d). 

5 Erickson e Fossa procuram demonstrar como em Platão duas “sementes 1 e 1” geram um fluxo 
aritmético semelhante. Assim, definem fluxo aritmético como “arranjo de números obtidos a partir de 
uma ou mais sementes e uma regra de geração” (ERICKSON; FOSSA, 2006, p. 39). 

6 Ainda hoje, essa passagem que envolve o visível e invisível, o sensível e o inteligível, fica entendida 
por alguns pesquisadores como sendo a apresentação de dois mundos. Não há dois mundos. Há só 
uma situação que está criado pelo logos. Esse logos envolve a situação sensível com a inteligível 
em um movimento de analogia. 
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as coisas visíveis” é a luz emanada do sol. Nem a vista, nem os olhos, nem a luz e 

nem o sol, uma vez que se queira ver com maior claridade possível, podem ser 

postos isolados como se alcançassem seu pleno desenvolvimento independente um 

do outro. No visível, o sol é o que pode ser chamado filho do bem (Ð toà ¢gaqoà 

œkgonoj) por proporcionar a maior claridade possível das coisas visíveis. Nesse 

sentido o sol é o filho do bem (REP, 508c). 

Comparar o sol ao bem é uma analogia no sentido de que as relações entre 

sol e as coisas visíveis podem ser usadas para compreender a ideia do bem e suas 

relações como inteligível. Logo, é possível organizar o mundo visível segundo o 

inteligível. 

Quando Sócrates supõe que a ideia do bem mantém as mesmas relações 

no inteligível que o sol desenvolve no visível, ele sugere que o inteligível do qual o 

bem faz parte, deve ser pensado a partir do sensível. Dessa forma, os tipos de 

relações que envolvem o discurso do sol com o sensível são as mesmas relações 

que envolvem o bem com o inteligível. Se o bem gera e nutre o que há no inteligível, 

tal como o sol gera e nutre o que há no visível, ele, o bem, é a causa do inteligível. 

Como o bem é a causa do inteligível e as ideias são inteligíveis (507c) e como a 

ideia é a unidade de coisas múltiplas e essas coisas múltiplas são as coisas visíveis, 

o bem é também que gera e nutre o visível. Portanto, mesmo sem as condições 

necessárias ao esclarecimento do que é o bem na sua claridade, o homem filósofo 

pode estudar esse assunto a partir das relações entre inteligível e sensível. Durante 

a exposição de Sócrates, em certo momento, Glauco pede para retomar a analogia 

entre bem e sol. Sócrates vê a dificuldade em explicar como a ideia do bem reúne 

sensível e inteligível em uma unidade. Assim, ele não retoma de imediato sua 

analogia “sol e bem”, antes, usa a analogia da Linha Dividida (509c). 
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3 JUSTIÇA É HARMONIA 

 

Este capítulo enfatiza em que sentido a noção de justiça atribuída a Sócrates 

equivale ao sentido de harmonia no diálogo A República de Platão. Assim, especula-

se o modo como Sócrates apresenta a questão da harmonia, disciplina matemática 

e harmonia em si mesmo que tem uma estrutura matemática. No entanto, para essa 

análise da harmonia, é preciso observar antes o contexto pelo qual Sócrates irá 

desenvolver um saber que não se limita à opinião. Contexto este que toma um 

impulso significativo a partir da questão da Linha Dividida. Mas é preciso esclarecer 

um ponto importante no desenvolvimento deste capítulo. Não se tem a intenção de 

explicar todas as passagens que envolvam matemática em Platão. É preciso apenas 

indicar o seguinte: primeiro, Sócrates, a personagem, submete o homem e a mulher 

de natureza filosófica a um currículo matemático, no qual a disciplina matemática 

mais elevada é harmonia; segundo a estrutura da harmonia em si mesma está 

presente na estrutura da Linha Dividida, a qual se mostra presente em todo o 

diálogo.  

Nesse sentido, adota-se alguns aspectos da pesquisa de Erickson e Fossa e 

também da pesquisa de Cornford para apontar o que é essa harmonia no sentido 

matemático e como ela se configura na virtude justiça. Portanto, mesmo que este 

capítulo não pretenda dominar o assunto da matemática em Platão, se faz 

necessário empreender uma análise especulativa em torno de questões colocadas 

por Sócrates sobre o que há de fundamento seguro, firme e exato, o qual possa 

guiar as ações individuais de cada morador da cidade. 

Desse modo, antes de qualquer objeção à relevância que há para a presente 

tese, da questão da matemática proposta por Sócrates, é importante ressaltar que 

sem um saber mais elevado que organiza as cidades (valores, crenças, costumes 

etc), o projeto de Sócrates não pode ser desenvolvido. E para se alcançar esse 

saber mais elevado precisa-se investigar assuntos de ordem matemática.  

Depois de apresentar, no capítulo anterior, o caminho percorrido por 

Sócrates que vai da conversa com Glauco e Adimanto do Livro II até a exposição 

das quatro virtudes, inclusive a virtude da justiça, as quais se fundamentam em algo 

inteligível, olha-se, no âmbito da exposição dos saberes que devem formar o filósofo 

para o que há de mais elevado que as virtudes (REP, 504a-e). 
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O que há de mais elevado? De que linguagem Sócrates se utiliza para 

explicar esse estudo superior? O conteúdo próprio a esse tipo de estudo é uma 

realidade meta empírica, está além da física? Essas são algumas das principais 

questões apontadas por Glauco que motiva o desenvolvimento deste capítulo. Ele 

pergunta a Sócrates: “Como? Perguntou, isso de que falamos não é o que há de 

mais sublime, e existe algo maior do que a justiça e as virtudes que enumeramos?” 

(504d). Não é claro que se encontre respostas satisfatórias para todos esses 

problemas, uma vez que nos escritos de Platão não há um detalhamento sistemático 

de suas pesquisas sobre o que há no inteligível, e nem é claro se Platão usa algo 

não visível sem outros fins que não sejam retóricos. Apesar dessa falta de clareza, a 

personagem Sócrates no Livro VI d’A República inaugura um modo diferente de 

analisar as questões da cidade. 

Os argumentos que buscavam explicar a construção da cidade justa 

abandona seu aspecto visível e procura fundamento em uma situação invisível. As 

virtudes, que surgem como critério de ação dos moradores da cidade, submeteram-

se a um critério maior, a ideia do bem. Porém, essa ideia se revelou impossível de 

ser explicitada. Sócrates, ao menos, precisa explicar os caminhos de se chegar a 

contemplação da ideia do bem. Qual caminho Adimanto e Glauco deve seguir para 

ter acesso ao verdadeiro fundamento da cidade que estão construindo? Eles devem 

admitir que há algo inteligível e sua primeira forma de expressão é a linguagem 

inerente ao discurso matemático.  

Sócrates se mostra descrente sobre todo aquele discurso pelo qual se ergue 

sua cidade. Por quê? Porque ele reconhece que há outro tipo de argumento superior 

que não deve só assumir o compromisso de criar um regime político, mas deve 

fundamentar as demais opiniões em torno da vida dos homens. Sócrates critica a si 

mesmo reconstruindo seu argumento sobre a construção da cidade. Será que ele 

aproveita algo do que havia dialogado antes? Para explicar o caminho do novo 

fundamento da cidade, ele faz uso de uma imagem que tem estruturas semelhantes 

às divisões da cidade, da alma, dos tipos de natureza e das virtudes.  Porém, essa 

nova imagem não é totalmente visível, ela carrega algo de inteligível. A imagem que 

Sócrates utiliza é a de uma Linha Dividida. 
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3.1 A LINHA DIVIDIDA 

 

Sob o consentimento de se discutir o que parece assemelhar-se e ser o 

bem, Sócrates pede para que Glauco consinta em assumir no discurso a divisão de 

uma Linha: “Toma, pois, uma linha cortada em dois segmentos desiguais, um 

representando o gênero visível e outro o gênero inteligível, e seciona de novo cada 

segmento segundo a mesma proporção” (509d). Glauco deve pensar em uma Linha 

e dividí-la em duas partes desiguais7.  

Depois de dividir a Linha em duas partes, Sócrates pede para se dividir 

essas partes segundo aquela divisão desigual e primeira. Resultam, então, quatro 

partes. As relações implicadas na primeira divisão se estendem sobre as duas 

partes derivadas do primeiro corte gerando, assim, o que é conhecida como Linha 

Dividida em Platão a qual segue a forma geral: A está na mesma relação com B, que 

C está para com o elemento D.  

Dizer que essa forma assume determinadas relações, não implica concluir 

que em Platão a analogia tem exatamente quatro elementos. Na forma geral em que 

A está para B, como C está para D, há aparentemente quatro elementos que se 

relacionam no mesmo modo de uma proporção. Porém a proporção na Linha 

Dividida não é a relação entre quatro elementos. Se A fica a B, e C fica a D, e E fica 

a F, enquanto G fica a H, e mesmo que surjam mais termos, ainda se expressa uma 

proporção. Não são duas ou três proporções, todos esses termos formam uma. A 

primeira proporção A fica a B enquanto C fica a D, tem duas razões, logoi, uma 

razão A/B e outra C/D. Aquela mais complexa tem quatro razões: A/B, C/D, E/F, e 

G/H. Apesar de ter um número maior de razões ela é uma analogia semelhante a 

que tem duas razões. A proporção não é a relação entre quatro elementos, não 

somente porque mais termos podem se relacionarem analogicamente, mas também 

                                                           
7
 Geralmente há ambiguidade entre alguns pesquisadores sobre a primeira divisão da linha. Segundo 
Eleazar M. Teixeira há tradutores que optam pelo termo “desiguais” (ánisa) em vez de “iguais”, (án 
ìsa), porque no fragmento dessa passagem não está claro se ¥n está junto à ìsa (TEIXEIRA, 2009, 
p. 227). Nesta tese adota-se o emprego do termo que denota “desigualdade” porque é a que mais 
favorece a interpretação adotada nesta pesquisa e é a atualmente convencionada. Alexandre J. 
Baptista escreve que somente tratando as divisões como desiguais é que se pode estabelecer 
alguma proporção tal como Sócrates argumenta na passagem. Para Baptista, a polêmica surge já 
na antiguidade e formam duas linhas interpretativas: alguns pesquisadores seguem Jamblico ao 
optar por “iguais” (ìsa); outros seguem Proclus e Plutarco ao adotarem “desiguais” (ánisa). Baptista 
ainda enfatiza que há dentre os fatores determinantes na escolha que mantém o uso de “desiguais” 
nos dias de hoje, um que é predominante: o termo ánisa torna inteligível a proporção de estrutura 
matemática (BAPTISTA, 2006, p. 21). 
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porque um termo envolve dois elementos. Um termo é uma razão porque precisa de 

significância. Na razão, um elemento se define a partir de suas relações com outro 

elemento, independente de serem iguais ou diferentes. Nesse sentido, a Linha 

Dividida equivale a uma proporção que indica específicas equivalências entre 

razões. Portanto, A está para B como C está para D é a forma geral da Linha 

Dividida. 

Os elementos presentes em uma proporção, se isolados perdem seu 

aspecto significativo. Seus significados só retornam quando vistos no todo da 

proporção. Não se pode pensar que, para se entender a verdade ou falsidade de 

uma proposição, é preciso saber somente o que quer dizer cada um dos elementos. 

A consequência do isolamento individual de cada termo é o obscurecimento de seus 

significados. Pensar A (um termo), ou mesmo A em sua relação com B (uma razão), 

tem mais significância quando está no contexto de uma proporção. Os significados 

dos elementos e das razões estão intrinsecamente ligados à situação da proporção 

que se mostra pela Linha Dividida. 

A estrutura da Linha Dividida é o que se chama no capítulo introdutório de 

teoria das proporções de Eudoxo expostas em “os elementos de geometria” de 

Euclides. Charles Mugler (1948) defende que Platão cria a geometria euclidiana por 

postular a proporção contínua na matemática. Ele reconhece que A. E. Taylor está 

correto em julgar que a questão do espaço em Platão é profundamente euclidiano, 

mas que há outra questão mais fundamental que se passa despercebido não só por 

Taylor, também pelos demais pesquisadores. Mugler observa que, até sua época, a 

atenção dos pesquisadores se ocupa mais dos detalhes técnicos da construção dos 

poliedros regulares, deixando a questão da proporção sem uma análise mais atenta. 

Para ele, as relações de proporção presentes no discurso que explica os triângulos 

retângulos e as outras formas geométricas e que permitem a construção do mundo 

no diálogo Timeu estão presentes desde o inicio da teoria dos elementos em 

Euclides (MUGLER, 1948, p. 79). Mugler vê que Platão analisar a geometria para 

seus fins cosmogônicos no Timeu é reflexo da adoção pelos gregos, muito antes de 

Euclides, do modelo de geometria que se torna conhecido como geometria 

euclidiana. As propriedades e proporções usadas pelo demiurgo no Timeu são 

exatamente as mesmas que caracterizam a pesquisa de Euclides, segundo Mugler 

(p. 132-133, 241-242, 258, 388-399). 
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No contexto d’A República, Erickson e Fossa veem que, na Linha Dividida, 

os elementos intermediários formam a média geométrica entre os extremos a qual 

permite a participação de todos os segmentos em uma ordenação proporcional 

(ERICKSON, FOSSA, 2006, p. 59).  

Nesse contexto, seguindo o argumento de Erickson e Fossa, a proporção 

inerente à Linha Dividida assume a forma específica de uma proporção contínua, 

pois mantém o aspecto de congruência entre os dois seguimentos internos. Por que 

um tipo específico de proporção? A resposta, segundo consta no capitulo 

introdutório desta tese, é a seguinte: porque quando uma Linha é dividida em duas 

partes de tal modo que a razão entre o segmento inteiro e a parte maior é igual à 

razão entre a parte maior e a parte menor, essa relação na matemática atual é 

chamada de proporção contínua.  

 

3.2 DEPOIS DA LINHA DIVIDIDA 

 

Apesar de Sócrates utilizar-se primeiro de analogias voltadas ao visível, a 

passagem da Linha Dividida surge como uma primeira imagem de dimensões não 

visíveis que se lança para explicar a vida prática a partir da situação inteligível. Pelo 

decorrer do diálogo, desde os primeiros momentos no Livro II que indicam a 

marcação do terreno para construção da cidade, Sócrates se mostra utilizando 

relações analógicas como se estivesse preparando o cenário de apresentação da 

proporção contínua inerente à Linha Dividida.  Uma vez exposta, qual a encenação 

dessa figura? A Linha Dividida se impõe como uma das primeiras investigações 

feitas pela alma dos homens que tem uma natureza de ouro (ERICKSON, FOSSA, 

2006, p. 58-59). Portanto, é preciso visualizar no mundo vivido aquelas estruturas 

matemáticas inerentes ao inteligível.  

A necessidade de recorrer ao sensível para explicar o inteligível parece 

contraditória na medida em que sensível e inteligível são situações bruscamente 

distintas. Não só essa contradição, mas também não há sentido equiparar sol e 

bem. Essas duas objeções são superadas por Sócrates por intermédio da figura da 

Linha Dividida. Se há sentido relacionar dois elementos A e B a partir das 

semelhanças de relação para com C e D; há sentido relacionar sol e bem a partir 

das relações entre visível e invisível. O problema é que não há garantia que essas 

semelhanças existam, pois o acesso às coisas não visíveis é muito obscuro. Em 
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contrapartida, o acesso ao que é visível também é obscuro porque é mutável. Nessa 

situação, se de um lado o visível é obscuro e de outro lado também o invisível é 

obscuro, o que oferece a maior claridade para o visível deve ter um equivalente no 

inteligível, a ideia do bem. Assim, essa ideia só pode ser vista pela inteligência no 

mesmo sentido que o sol pode ser visto pelos olhos. Dois pontos aparentemente 

sem relações de semelhança, sol e bem, tornam-se semelhantes. Mas essa 

semelhança não implica em explicação detalhada sobre uma situação ou outra, pois 

uma é marcada pelo devir e a outra pelo ato silencioso da contemplação. O saber 

que se mostrar mais próximo de uma situação que não muda e que ao mesmo 

tempo pode ser explicado e expresso é o saber inerente à estrutura da Linha 

Dividida, ou seja, o saber matemático. Desde que a proporção contínua tenha 

origem em um ponto imóvel e é uma teoria da matemática, a Linha Dividida se 

constitui a partir de algo não mutável. 

A relação de coparticipação implicada na Linha Dividida mostra visíveis e 

inteligíveis se dividirem aparentemente em duas partes. A divisão é aparente porque 

se unem em um todo. A Linha, por ser uma imagem da geometria plana, ela 

participa do inteligível e revela uma estrutura matemática que serve de modelo de 

explicação para o caminho até a ideia do bem. Assim, o próximo passo de Sócrates 

é estruturar, segundo a Linha Dividida, a maneira pela qual o homem investiga as 

coisas.  

Sócrates diz que há na alma quatro modos de apreensão que se relacionam 

tal como as partes da Linha Dividida se relacionam: inteligência (nóesis) / 

entendimento (dianoía):: crenças (pístis) / imagens (eikasía) (REP, 509e-510c). 

Estes são os modos de apreensão.  Dois deles constituem uma situação de opinião 

(dóxa) e dois deles constituem a situação de conhecimento (epistéme) 8. 

Por avaliar que o visível e inteligível só podem ser compreendidos pela 

mútua relação que os envolve, relações de analogia, o debate se volta a explicar 

esses modos de apreensão e suas relações internas. Sócrates diz que a secção da 

Linha Dividida geradora das demais é a que participa da maior claridade possível, a 

fonte mais evidente de luz, nóesis. Esta pesquisa se apoia em Erickson e Fossa ao 
                                                           
8 Desde que há uma ampla variedade de diferenças nas traduções dos termos nóesis, diánoia, pístis, 

eikasía, dóxa, e epistéme, adota-se para tais termos, neste momento da pesquisa, a tradução de 
Eleazar Magalhães Teixeira (PLATÃO, 2009, 509e-510c). Porém, a importância dada nesta 
pesquisa a termos específicos dos diálogos de Platão, não é dos termos traduzidos, mas do sentido 
que Platão dá a essas palavras na fala de um respectivo personagem. Portanto, as traduções 
utilizadas nesta pesquisa valem mais pelo sentido dos termos, do que pelos próprios termos. 
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adotar que Platão atribui a eikasía o extremo maior e a nóesis ao extremo menor.   

Ao termo médio ligado ao extremo maior chama  pístis, e ao termo médio ligado ao 

extremo menor chama dianoía (ERICKSON, FOSSA, 2006, p. 56-62). Nessa 

situação, como são congruentes, pístis e dianoía estão unidos entre si. Esta união 

formada pela estrutura matemática da Linha Dividida mostra sua origem em um 

ponto: a unidade presente na ideia do bem (REP, 505a). 

A menor divisão da Linha Dividida, segundo a proporção matemática, retém 

o que há de menor, isto é, a parte que não pode ser dividida, o aspecto estranho à 

multiplicidade ilimitada das coisas. Esse aspecto indica o limite imposto pela unidade 

(510b). Limite, portanto, que é fixo, não se move, não possui contradições e está 

representado por Sócrates pelo termo eídos destacado acima. É através da ideia do 

bem que se apresenta como imutável e inexprimível, que o inteligível e o sensível de 

algum modo são apreendidos pela alma. Por que a unidade inexprimível serve de 

instrumento de investigação? Ela não é um instrumento. A ideia do bem é o ponto 

que não se move, devido a esse aspecto imutável, ela se torna o fim e inicio de 

todas as investigações. Portanto, os quatro modos de apreensão interagem com a 

ideia do bem, que os penetra e os envolve, unindo-os e os diferenciando a partir da 

proximidade que cada um tem com aquela ideia (509b). 

Depois da Linha Dividida Sócrates analisa os modos de apreensão da alma 

e o que é apreendido em cada um. Imagens e crenças apreendem somente 

opiniões, entendimento e inteligência apreendem o conhecimento.  

Nas divisões da opinião, as imagens correspondem à práxis, à vida cotidiana 

e seu modo de investigar consiste em estabelecer o melhor caminho para se 

alcançar determinados fins. Erickson e Fossa observam que os homens os quais 

apreendem uma compreensão de vida a partir desse tipo inferior de opinião, 

“embora possam agir conforme uma rotina ou outra, eles não podem desenvolver 

uma investigação científica sob as condições em que vivem” (ERICKSON, FOSSA, 

2006, p. 57). Na “crença” se tem um modo de investigar organizado em termos de 

princípios sistemáticos a qual expressa, segundo Erickson e Fossa, a “estrutura 

física ou cosmológica do universo” (p. 58). No sentido apresentado por esses dois 

pesquisadores, aquele tipo de investigação seria equivalente a conhecida coerência 

e rigorosidade exigidas nas ciências modernas. Neste segundo segmento da Linha, 

reúnem-se os seres vivos e as coisas produzidas pelo homem (REP, 510a). 
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Nas divisões do conhecimento, o entendimento, há um modo de apreensão 

segundo o contexto da matemática. Boyer, diz que uma das preocupações de Platão 

era estabelecer uma matemática pura. A aritmética e a geometria deveriam se 

afastar da visão materialista daquelas artes que usavam os aparatos mecânicos em 

geometria. Ao citar Vida de Marcelo de Plutarco, Boyer destaca que “Platão, 

consequentemente, pode ter sido o grande responsável pela restrição, que 

prevalecia nas construções geométricas gregas, às que podem ser efetuadas 

somente com a régua e o espaço” (BOYER, 1974, p. 64). Assim, Platão teria se 

ocupado com os ensinamentos de uma matemática abstrata durante o período de 

sua Academia na qual se preocupou também em dar “uma representação 

geométrica do Sol, da lua e dos cinco planetas conhecidos” (p. 68). Mas é preciso 

colocar um problema: Platão dá algum exemplo de cálculo nesse contexto de 

matemática desvinculada do visível? Sócrates diz que “os que se aplicam à 

geometria, à aritmética ou às ciências deste gênero, supõe o par e impar, as figuras, 

três espécies de ângulos e outras coisas da mesma família [...], seus raciocínios 

versam sobre o quadrado em si e a diagonal m si” (REP, 510c-e). N’A República há 

o uso de esquemas matemáticos, o número nupcial (ERICKSON, FOSSA, 1996, p. 

21-37), o número do tirano (p. 39-64) e a própria Linha Dividida, que estão 

submetidos aos argumentos em favor da construção e manutenção da cidade. 

Desde que a cidade é o espaço da praticidade, tais representações matemáticas são 

determinados pela significância que assumem naquele contexto, assim, limitando-se 

à opinião, não servem como conteúdo a ser investigado no âmbito da diánoia. Mas, 

desde que aquelas representações se afastem de seu aspecto útil aos interesses 

práticos dos homens, elas se configuram no inteligível. 

No outro segmento do conhecimento, a inteligência (nóesis), seu modo de 

apreensão e aquilo que é apreendido são difíceis de distinguir. Erickson e Fossa 

apresentam “quatro ideias: Hum, a identidade, a diferença e o ser” (p. 61), como 

possibilidade sobre o que há para ser apreendido no segmento mais elevado do 

inteligível. Eles não dizem claramente em qual passagem dos diálogos de Platão se 

fundamentam, mas é possível que seja uma d’A República na qual Sócrates 

menciona a multiplicidade de coisas belas e boas, as quais recebem uma 

qualificação não múltipla. Sócrates propõe: “E chamamos belo em si, bem em si e 

assim por diante, o ser real de cada uma das coisas que colocávamos de início 

como múltiplas, mas que alinhamos em seguida sob sua ideia própria, que é única e 
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que denominamos ‘o que existe’ [hó éstin] (REP, 507b). Esse trecho se refere a 

seres particulares, a diferenciação entre cada um deles, a identidade de algo em si e 

para consigo mesmos, e a pressuposição de uma unidade que limita diferença e 

identidade enquanto algo que existe por si só. Todas essas referências são 

compatíveis com as justificativas de Erickson e Fossa na escolha das quatro ideias 

que se manifestam em nóesis. Eles afirmam que a ideia de “ser” deriva do caráter 

múltiplo de manifestação dos seres individuais. Se o ser se manifesta de várias 

maneiras, é necessário que se mostre diferente em relação a outros seres, o que 

gera a ideia de “diferença”. E se há diferença é porque cada ser é idêntico a si 

mesmo, o que pressupõe a ideia de “identidade”. Assim, a diferença e a identidade 

necessitam de um limite, caso contrário as ideias não poderiam ser caracterizadas 

como uma ideia, o que faz surgir a ideia de unidade “Hum”. As ideias agem sendo o 

próprio fundamento das formas matemáticas o que leva Erickson e Fossa a chamá-

las de ideias transcendentais. Desse modo, é possível pensar que esses dois 

pesquisadores estariam atribuindo a tais ideias o papel de verdade, mas não, elas 

não são “literalmente verdadeiras”. Eles reconhecem que “a natureza” dessas ideias 

é investigada pelo recurso da dialética, e, portanto, ainda é mediada pelo discurso, o 

que serve de salto ao “ponto de compreensão intuitiva” (ERICKSON, FOSSA, 2006, 

p. 61). Este ponto último, é inatingível pelas tentativas de explicá-lo mais claramente, 

logo, em acordo com a apresentação anterior, não se tem nada a dizer do que é 

apreendido naquele seguimento (REP, p. 511c-d). 

Sócrates assim, através da analogia do visível (Sol) e invisível (bem), propõe 

outra que é a analogia entre opinião e conhecimento. Ele propõe duas analogias que 

se entrelaçam uma à outra formando uma única. Desse modo, descreve quatro 

modos de investigar e atribui graus diferentes segundo cada tipo de investigação. Os 

quatro modos de investigação assumem as mesmas relações que as divisões da 

Linha Dividida e essas divisões se complementam apesar de sua hierarquia. Se a 

unidade ou o bem ou o Sol, possui um grau hierárquico superior devido ao seu 

poder gerativo, a “inteligência” também se mantém nessa mesma superioridade 

(506d-511e). Consequentemente, aquele que investiga a partir do conhecimento 

obtido pela dialética e contemplação do bem, obtém o conhecimento dos outros 

modos de investigação e sabe que eles são limitados (517a-d), portanto, esse 

homem está mais apto a governar (543a). Se alguém não consegue investigar fora 

dos modos próprios à opinião, ele deve, ao menos, estar suficientemente orientado 
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para aceitar que há outros modos de investigar que são mais poderosos. Sócrates 

justifica o agir dos homens segundo aquilo que a alma investiga. O homem que tem 

uma alma cujo modo de investigação se prende às ideias, este é o que tem o agir 

voltado à perfeição (519c). 

Após explanar no Livro VI sobre o terreno imóvel e o ponto fixo, conteúdo 

mais elevado, que são os fundamentos das virtudes e das crenças da sua cidade, 

Sócrates inicia a descrição sobre o processo que leva o homem e a mulher à 

habilidade de contemplar a situação inteligível. A passagem em destaque é a 

alegoria da caverna.  

 

3.3 A ALEGORIA DA CAVERNA 

 

A alegoria da caverna mostra o processo formativo que prepara o cidadão a 

desempenhar a função que lhe é cabida pela sua condição natural. Um processo 

formativo que tem como conteúdo principal o saber matemático. Assim, Sócrates 

descreve uma alegoria que justifica a questão do currículo matemático pelo qual 

devem ser educados os cidadãos (524d-533e). 

Na caverna, alguns prisioneiros estão no subterrâneo amarrados desde a 

infância e todos, imobilizados dos pés à cabeça, são condenados a olhar sempre 

numa mesma direção. Atrás deles existe um fogo, entre este e os prisioneiros tem 

um muro perto do qual algumas pessoas passam perto carregando objetos. As 

sombras dessas pessoas e dos objetos são projetadas pela claridade do fogo em 

uma parede que fica logo à frente dos que estão presos. Também, alguns dos que 

passam, falam causando um eco e barulho no interior da caverna, outros se mantêm 

calados (514a-515b). Então Sócrates diz: “Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das 

coisas passantes, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é isso? Não crês 

que ficará embaraçado e que as sombras que via a pouco lhe parecerão mais 

verdadeiras do que os objetos que ora lhe são mostrados?” (515d). Um prisioneiro, 

liberto, sentirá dificuldade em andar, até mesmo em olhar as coisas clareadas pelo 

fogo e a própria fogueira.  

Uma vez que o homem, que antes estava preso, é arrastado em seguida até 

a entrada da caverna, no clarão do dia, não há como ele olhar imediatamente à luz. 

Primeiro seu olhar deve se acostumar com as imagens dos animais, dos objetos e 

do seu reflexo na água. Pouco a pouco, deve erguer os olhos na direção dos seres, 
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inclusive na direção do sol (516a-c). Ao vivenciar essa nova situação e uma vez que 

resolva retornar à caverna, as dificuldades encontradas são outras. Aquele homem 

que passa a viver na luz, não consegue mais enxergar direito na menor escuridão. 

Ele não tem mais a habilidade de discernir o que acontece nas sombras. Enquanto 

sua vista não se acostumar, um homem nessas condições serve apenas como 

objeto de riso dos que ainda estão presos e amarrados no interior da caverna (516e-

517a). O problema de ver as coisas sob a luz, e olhar em direção à própria luz, é 

que tudo que se passa nas sombras torna-se não verdadeiro. Sócrates diz: 

“enxergareis em seu meio mil vezes melhor do que os habitantes desta morada, 

conhecereis a natureza de cada imagem, e de que objeto ela é imagem, visto terdes, 

em verdade, contemplado o belo, o justo e o bem” (520c). Se a visão acostumar 

novamente com as sombras, apesar das coisas percebidas não ter o mesmo valor 

de antes, elas se tornam o que são em sua obscuridade em comparação às coisas 

vistas na claridade. 

A alegoria da caverna se mostra em quatro momentos, são quatro situações 

de claridade e obscuridade, logo, pode-se supor que há alguma relação entre suas 

divisões e as divisões da Linha Dividida. Desse modo, é que se deve olhar como se 

dá essas ligações entre uma imagem de estrutura matemática e uma alegoria de 

caraterísticas visíveis. Em síntese, a questão aqui é entender a ligação das divisões 

da Linha com a alegoria da caverna. 

Bloom (1991) enfatiza que a parte da caverna equivale às duas divisões 

inferiores da Linha Dividida, as quais representam a cidade, enquanto a paisagem 

fora da caverna equivale à situação inteligível. Para Bloom, os legisladores e os 

poetas são os homens que transportam as estátuas e os demais seres que tem suas 

sombras projetadas na parede. Esses objetos não são naturais, eles são adaptados 

para servir aos interesses de quem os produz e os guia. Nessa situação tudo o que 

se vê e sente é filtrado através das opiniões as quais são elaboradas com o objetivo 

de atender às necessidades da cidade. Elas são projetadas para fazer um homem 

amar sua cidade.  

Mas também há homens que reconhecem a arbitrariedade daqueles 

discursos. Assim, não acreditam nas opiniões e não veem motivos para defender a 

vida comum na cidade. Mas como o mundo dos cidadãos é o espaço em que todos 

moram, até os que vivem reconhecendo outra situação mais verdadeira, precisam se 

submeter à vida em cidadania. Estes homens habitam nos terceiro e quarto níveis 
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da Linha. No terceiro nível eles são os matemáticos. Estes, escapam para um 

mundo de universalidades e se encantam com o poder da razão em ordenar e 

explicar o mundo. A homogeneidade dos números, ao ser aplicada às coisas, 

permite reduzir todas as particularidades em unidades. Porém, há um grau de 

verdade maior do que a verdade dos números. Há um nível de pesquisa que revela 

um princípio maior e originador de todo o discurso matemático. Os homens que 

conseguem perceber essa fonte de luz (sol ou ideia do bem), princípio de tudo, são 

os filósofos. Bloom, então, observa que não é só a heterogeneidade dos que vivem 

pelas opiniões que fica ameaçada com a apresentação das ideias, também, a 

homogeneidade dos matemáticos se torna ameaçada. Se por um lado a poesia tem 

seus motivos para ser hostil à vida filosófica, a matemática, por outro lado, também 

se mostra indignada.  Sócrates, na sua reforma da filosofia, submete os saberes de 

sua época a uma situação que só o homem de natureza filosófica pode alcançar. 

Bloom ainda enfatiza que o filósofo na busca pelas primeiras causas de todas as 

coisas e na não aceitação das opiniões da caverna, deve moderar-se para não olhar 

diretamente para o sol sob risco de perder a percepção do mundo vivido. Assim, o 

homem em formação filosófica deve olhar para o reflexo do sol e as coisas 

iluminadas por sua luz para perceber indiretamente o que a causa, assim poderá 

refletir sobre as opiniões e distinguí-las dos diversos tipos de seres (BLOOM, 1991, 

p. 405-407). 

Se Bloom destaca o aspecto superior das ideias frente as opiniões e o saber 

matemático, Erickson e Fossa analisam o motivo da alegoria da caverna ser uma 

visão sobre coisas visíveis. Seguindo mais uma vez esses dois, é possível formular 

uma resposta ao seguinte problema: nessa alegoria, tudo é visível; as sombras, os 

homens e os utensílios que carregam, a fogueira, a linguagem, a saída da caverna, 

as imagens fora da caverna, as plantas, os animais, os seres vivos de modo geral, 

os astros e o próprio sol no contexto que pode ser olhado indiretamente, tudo é 

visível; mas por quê? Se Platão relaciona essa alegoria à imagem da Linha Dividida, 

e nesta, há uma situação visível e outra invisível, porque na alegoria tudo é visível? 

Erickson e Fossa indicam uma resposta. Eles observam que se a Linha Dividida se 

subdivide, a alegoria é uma das suas subdivisões. Nesse aspecto, a imagem da 

Linha é compreendida entre os que têm conhecimento matemático, enquanto a 

alegoria da caverna é uma imagem da Linha Dividida para os que serão iniciados na 
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formação filosófica e ainda estão presos nos dogmas das opiniões (ERICKSON, 

FOSSA, 2006, p. 67). 

Segundo lembra Erickson e Fossa, a primeira divisão da Linha Dividida é o 

que o homem acorrentado testemunha. A segunda é o que o homem livre das 

correntes vê como causa das sombras. O terceiro segmento é a saída da caverna 

pela qual se encontra a luz do sol pela primeira vez. A própria entrada da caverna é 

o corte original da Linha Dividida. No quarto segmento, o homem ergue seu olhar em 

direção ao sol que produz a luz que ilumina tudo. Na caverna reina a opinião, fora 

reina o conhecimento. Assim, a situação visível para o conhecimento, é invisível 

para a opinião na mesma medida em que esta última torna-se insuficiente diante do 

conhecimento.  

O saber adquirido pela opinião é um saber falso comparado ao saber 

adquirido pelo conhecimento porque este tem o maior grau de claridade possível. 

Sócrates equipara o visível à opinião e o invisível ao conhecimento, porque 

enquanto aqueles mudam constantemente, estes, permanecem sempre o mesmo. 

Os dois primeiro momentos no interior da caverna são ilusórios no sentido de que 

são não verdadeiros e assemelham-se às divisões da opinião. Os dois momentos 

fora da caverna assemelham-se às divisões do conhecimento. Os dois primeiros, 

devido a seu grau de obscuridade se assemelham às divisões mais extensas da 

Linha Dividida; os dois últimos, às menores divisões. Os homens na caverna, por 

natureza estão todos aparentemente presos; o homem ao sair da caverna 

demonstra que sua natureza se desenvolveu por completo, especificamente, a 

natureza de ouro, o filósofo. Portanto, a alegoria só retrata uma paisagem de coisas 

visíveis por ser a aplicação da Linha Dividida nos entornos da opinião, mais 

especificamente, no nível mais ilusório (p. 68-70).  

Diante dessa análise Erickson e Fossa apontam a questão filosófica mais 

interessante dessa alegoria. Eles perguntam sobre a alegoria da caverna: “a história 

funciona para qual propósito?” (p. 71) A resposta envolve a questão da 

plausibilidade. Desde que a alegoria da caverna é a projeção da estrutura da Linha 

Dividida por dentro da situação visível, sua função é estruturar a vida dos cidadãos. 

Assim, ela tem a função social de controle sobre o comportamento do cidadão, pois 

este vive submetido ao nível mais forte de ilusão. No contexto desse nível inferior, a 

Linha Dividida não representa nenhum conhecimento verdadeiro, ela é somente útil 

por ser plausível. Aqueles homens que se limitam às sombras, eles pensam que a 
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ordenação do mundo é verdadeira, porém, os que projetam o estilo de vida pautado 

em crenças sobre uma verdade ordenadora, sabe que não há nenhuma verdade, há 

apenas o interesse de quem governa. Portanto, a plausibilidade é a utilidade da 

alegoria da caverna (p. 71-76). 

Se a alegoria da caverna mostra o nível superior da vida filosófica no sentido 

acima dito por Bloom, ao mesmo tempo em que apresenta o modo como o filósofo 

entende a situação da vida prática que marca um território ilusório e outro verdadeiro 

no sentido mostrado acima por Erickson e Fossa, resta ainda a seguinte pergunta: 

em que sentido dois segmentos são ilusórios e voltados às sombras e os outros dois 

são verdadeiros e livres? Em que sentido dois são opinião e dois são conhecimento? 

Essa pergunta parece sem sentido porque se torna óbvio, claro e evidente o que 

significa os segmentos ilusórios e os verdadeiros: uns são opiniões, os outros são 

conhecimento; as opiniões giram em torno do mundo vivido e visível, o 

conhecimento gira em torno de um saber verdadeiro que pode ser adquirido pelo 

cálculo e pela contemplação.  Porém a aparência dessa obviedade esconde um 

sentido da alegoria da caverna que a coloca no contexto da formação do filósofo. 

Para analisar a alegoria da caverna segundo o contexto matemático da 

formação do filósofo, esta pesquisa não pode deixar de dar atenção a Mugler. Ele 

comenta que, na alegoria da caverna, as sombras que deslizam sobre o fundo da 

caverna são seres reduzidos em duas dimensões. Os homens que estão amarrados 

entendem que aquelas figuras são a verdadeira realidade. No entanto, um 

espectador, ao se dirigir à saída da caverna, livre para se mover no mundo de três 

dimensões, percebe que o que há de fictício reside na situação bidimensional. 

Nesse sentido, as sombras representam a geometria de duas dimensões que a 

educação progressiva dos futuros guardiões deve superar para serem inseridos na 

ciência do espaço tridimensional. A superação da tridimensionalidade é a próxima 

etapa que tem como meta elevar o investigador ao universo imutável das leis sobre 

os movimentos (phoronomie pura) dos astros celestes (MUGLER, 1948, p. 15-16). 

Mas Mugler não explica o que há nesse universo imutável como sendo a parte fora 

da caverna. Ele propõe que a geometria é o espaço na caverna e, deixando de lado 

essas relações (geometria e caverna), começa a abordar a matemática em Platão 

sem retornar mais ao tema das sombras e demais partes daquela alegoria. A 

preocupação de Mugler se volta a demonstração de que a matemática de Platão, 

principalmente no diálogo Timeu, não só antecipa a geometria de Euclides como a 
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supera (p. XIII, 143-144). Portanto, se há algo que deve ser aproveitado em Mugler é 

a indicação de que a caverna pode ser representada segundo a matemática de 

Platão (p. 16-43, 143). 

 

3.4 A MATEMÁTICA NO INTERIOR DA CAVERNA 

 

Uma vez que Mugler abandona um maior aprofundamento na análise da 

alegoria da caverna segundo a representação matemática, esta pesquisa pretende 

trabalhar sua proposta com o objetivo de entender as consequências de seu 

desenvolvimento. Não só os aspectos na caverna, mas a alegoria da caverna como 

um todo. Metodologicamente, faz-se o uso das observações de Erickson e Fossa, 

como suporte teórico, referente a seus comentários sobre sólidos platônicos. 

Primeiro, é preciso olhar em que contexto Platão fala dos dois tipos de 

geometria, observar rapidamente seus conteúdos específicos, para relacioná-los 

com as demais disciplinas do currículo matemático a fim de distribuí-las na alegoria 

da caverna. Depois, precisa-se analisar os desdobramentos que levam a formulação 

dos sólidos platônicos e seus triângulos elementares. 

Sócrates fala de cinco disciplinas: aritmética, geometria plana e sólida, 

astronomia e a música. A aritmética equivale à análise dos números “que só podem 

ser apreendidos pelo pensamento e que não podem ser manejados de nenhuma 

outra forma” (REP, 526a). A geometria tem “por objeto o conhecimento do que é 

sempre, e não do que nasce e perece” (527b) e se diferencia das práticas dos 

geômetras que a utilizavam para efeitos práticos. Ela se divide em duas: o estudo da 

superfície dos sólidos caracterizantes da segunda dimensão (528a), geometria 

plana, e o estudo metódico da “dimensão da profundidade” (528d), terceira 

dimensão, que se ocupa dos sólidos em si, geometria sólida, chamada por Platão de 

estereometria. O foco em um conhecimento que não mude consiste no que indica o 

conteúdo próprio dessa disciplina. Esse saber imutável promove a investigação de 

um conteúdo sempre mais claro e evidente. A geometria plana remete à geometria 

sólida a qual remete à astronomia. A astronomia é a ciência sobre a construção 

puramente matemática dos sólidos. Essa ciência se ocupa basicamente de um 

estudo mais aprofundado sobre a estereometria (528b-e). Depois, a música. Se a 

astronomia descreve os sólidos sem olhar suas propriedades geométricas; a música 

supera a astronomia por “indagar quais são os números harmônicos e quais não 
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são, e de onde provém esta diferença entre eles” (531c). Essa disciplina é útil na 

pesquisa sobre o belo e sobre o bem. 

O currículo está completo, falta apenas especificar seu conteúdo 

matemático.  O que exige a observação de uma questão: há n’A República alguma 

passagem que apresenta o conteúdo das disciplinas matemáticas? A questão não é 

quais passagens, mas as que melhor abordam os assuntos da matemática, a saber, 

o Mito de Er e a Linha Dividida. Por que olhar esse ponto? Porque os conteúdos da 

aritmética, geometria e estereometria, da astronomia e da música podem ser 

vislumbrados a partir do Mito de Er na medida em que este é pensado segundo a 

estrutura da Linha Dividida e a exposição matemática presente em outro diálogo, O 

Timeu. Assim, descreve-se primeiro o Mito de Er.  

 

3.4.1 O MITO DE ER: FIGURAS ELEMENTARES NA CAVERNA 

 

O Mito de Er concentra, como se vê adiante, o que é necessário para se 

pensar a relação entre a alegoria da caverna e as disciplinas matemáticas, a saber, 

os sólidos regulares e as relações entre eles. Desse modo, defende-se nesta tese 

que o mito de Er apresenta um sistema cosmológico que se ordena harmonicamente 

através da música e é capaz de esclarecer o papel das disciplinas geométricas e 

suas relações com a alegoria da caverna. 

Er, o Armênio, morre em combate e depois é encontrado entre os corpos 

decompostos. Seu corpo não sofre decomposição e após alguns dias ele retorna à 

vida para narrar o que viu quando estava morto. Ao morrer, a alma de Er sai do 

corpo e vai para uma região divina. Nessa região vê quatro aberturas, duas na terra 

e duas no céu e vê também as almas serem julgadas por juízes. De acordo com o 

mito, as almas dos justos são enviadas ao céu para desfrutar de uma bela vista por 

milhares de anos. As almas dos injustos, pelo contrário, vão para baixo da terra para 

serem punidas. As almas daqueles que cometeram crimes sérios (a maioria dos 

quais eram tiranos) recebem punição severa e são finalmente lançados no Tártaro 

(614b-616b). Em mil anos, todas as almas, exceto aquelas condenadas eternamente 

retornam de lá de cima e de baixo e viajam para o centro do universo, ao Reino da 

Necessidade (616b-617d). Láquesis, uma das três Moiras, instrui as almas a 

escolherem o modo em que vão viver após renascerem. Amostras de vidas são 

exibidas e as almas são instruídas a pegar uma dentre elas. A ordem em que elas 
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escolhem é decidida por um sorteio. Depois de fazer a escolha, a cada alma é dado 

o seu espírito que é vinculado à vida escolhida. Assim, as almas bebem a água do 

esquecimento do Rio Ameles para esquecerem tudo. Então, nascem neste mundo. 

No entanto, Er não bebe da água porque seu destino é retornar à vida e dizer a 

todos o que acaba de ver (617d-621b). 

Esse mito tem uma estrutura muito semelhante à estrutura da alegoria da 

caverna. São quatro aberturas, assim como são quatro as divisões da Linha Dividida 

e os momentos da alegoria. Duas aberturas são terrestres e duas são celestes 

assim como duas são as divisões do visível e duas do invisível. Há um juiz que 

ordena as coisas justamente, na mesma medida em que a Linha, por suas divisões, 

estrutura as relações entre visível e invisível. O retorno à vida é semelhante ao 

retornar à caverna e à necessidade de moldar o visível pelo inteligível. Porém, a 

estrutura da Linha Dividida não se limita a tais tipos de relações. Falta uma parte 

fundamental para a compreensão desse mito: a questão cosmológica. 

Após Er ver aplicar-se àqueles homens, as “penas e castigos, assim como 

as recompensas correspondentes” (616b), cada um deles, depois de passar sete 

dias no prado e partir no oitavo dia, chega a um lugar alto, após quatro dias da 

partida. Deste lugar é possível ver uma coluna radiante de luz colorida como o arco-

íris, mas muito mais cintilante e pura, que desce do alto dos céus e mergulha direto 

através do corpo da Terra. Passado mais um dia, eles chegam à luz e observam que 

nela há um fuso, o fuso da Necessidade, que se prende no céu nas extremidades 

das quais surge a luz. A ação do fuso faz girar o que de longe parece apenas um 

contrapeso (616b-c). 

Sobre as características do fuso são as seguintes: a haste e gancho são de 

ferro; o contrapeso tem ferro e outros elementos, ele é formado por oito contrapesos. 

Sócrates registra: “uma grande mainça completamente oca por dentro, à qual se 

encaixa outra mainça similar, porém menor, à maneira dessas caixas que se ajustam 

uma às outras, e, analogamente, uma terceira, uma quarta e mais quatro outras” 

(616d). Para se entender essas divisões, esta pesquisa propõe o uso de um copo 

para se montar a visão de Er. Coloque-se dentro dele mais sete copos. Inclua-se 

uma haste de aço que os transpasse. Agora se perceba que cada um dos copos é 

um contrapeso, os quais todos juntos formam também um contrapeso maior. Ainda é 

fácil imaginar que as bordas desses copos olhadas de cima são como anéis que 

estão juntos formando uma superfície lisa que se sustentam naquela haste de aço. 



77 

 

Er acrescenta que cada um desses contrapesos tem tamanhos diferentes. 

Assim, a largura de sua borda é em uns maiores, em outros menores ou iguais. Er 

fala mais especificamente de algumas qualidades dos contrapesos, são elas: a 

posição, a largura, a cor e a velocidade. Só não lhes dá nomes. O contrapeso que 

fica por fora, o primeiro, é o de borda mais larga, multicolorido (cintilante) e de 

movimento inverso a todos os demais; o segundo é o oitavo em largura, portanto, 

tem borda mais fina, de cor amarelado, ele é quinto em movimento mais veloz; o 

terceiro, sétimo em largura, é o mais branco e o quarto em velocidade; o quarto 

contrapeso, terceiro em largura, é avermelhado e também terceiro em movimento; o 

quinto é sexto em largura, também de cor amarelada e segundo mais veloz; o sexto 

é o segundo mais largo, ele é branco, mas um branco inferior à brancura do terceiro 

contrapeso, sobre a velocidade, fica também em segundo lugar; o sétimo, quinto em 

largura, é o mais resplandecente de todos, emana dele uma luz forte e ainda é 

segundo em movimento; o oitavo e último contrapeso é o quarto mais largo, ele 

reflete a luz do sétimo e é o mais veloz de todos, primeiro em movimento (616e-

617b). 

 Dos oito contrapesos, Er, não dá nome a nenhum, mas Daniel N. R. Lopes, 

baseando-se na descrição cosmológica de outros diálogos como Timeu e Láquesis, 

nota que o primeiro é a constelação das estrelas fixas, o segundo é Saturno, o 

terceiro é Júpiter, o quarto é Marte, o quinto é Mercúrio, o sexto é Vênus, o sétimo é 

o sol e o último é a lua. Os nomes não são mais relevantes do que as qualidades 

enfatizadas nesse mito (LOPES, 2006, p. 408-409). 

Er ainda diz que o fuso gira nos joelhos da Necessidade. Sobre cada uma 

das bordas há uma sereia que gira junto com o contrapeso. Cada sereia emite uma 

nota musical e todas cantam em uma só harmonia. Há também as três filhas da 

Necessidade: Láquesis, o passado; Cloto, o presente; Átropos, o futuro. A que é o 

presente toca de tempos em tempos com a mão direita o oitavo contrapeso fazendo-

o girar. Átropos toca as bordas internas com a mão esquerda fazendo-as igualmente 

girar. Por fim, Láquesis toca alternadamente todos eles com ambas as mãos. Elas 

cantam acompanhando os acordes das sereias (REP, 617b-d). 

Nesse mito, a vida do homem depende do destino traçado por sua própria 

sorte. E esta sorte é fruto de um ritual divino que governa todo o cosmo. Com suas 

sequências numéricas Er assume dois pressupostos matemáticos: primeiro trata de 

diferenças integrais; em segundo assume que se um contrapeso é maior que outro, 
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eles se determinam, em primeiro momento, por números inteiros, não por números 

incomensuráveis.  Desse modo, como a distância entre o eixo do fuso e o fim dos 

contrapesos ao ultrapassar as estrelas fixas é de oito contrapesos (616d), esta tese 

observa que o resultado da soma desses contrapesos revela uma forma matemática 

usada pela geometria, o número triangular: 1+2+3+4+5+6+7+8=36. Assim, essa 

formação só tem sentido se sua ordem não seguir a soma de unidades, mas a soma 

de quantidades. Nesse contexto, Er diferencia as espessuras dos contrapesos das 

quais surgem não só um triângulo (36), mas também um quadrado perfeito (62). 

Er estipula que alguns contrapesos são mais espessos que outros. Assim, é 

possível ordená-los a partir de suas espessuras. Ao considerar que no contrapeso 

de menor espessura, não pode ser ela menor que a unidade (seguindo a tradição 

pitagórica dos números inteiros), o primeiro contrapeso não seria o mais largo, mas 

o mais estreito em largura (616e). Se cada um deles equivale a um planeta e se 

podem ser enumerados segundo o volume de suas espessuras, Saturno é o 

primeiro, Júpiter é o segundo, Mercúrio é o terceiro, Sol é o quarto, Lua é o quinto, 

Marte é o sexto, Vênus é o sétimo e as estrelas fixas são o oitavo.  

Esta pesquisa ressalta que a disposição das oito quantidades formam o 

triângulo equilátero com um raio de número 36 que segue da terra às estrelas fixas e 

destas, à terra. E também há a formação do quadrado perfeito. A colocação de uma 

unidade até a espessura de numero oito que origina o número triangular cria 

também o número quadrático. Se a soma da unidade, mais o número triangular “3” é 

igual ao quadrado de dois (1+3=22), assim acontece com a soma de todos os 

números triangulares sucessivos, pois, todo quadrado é a soma de dois números 

triangulares, o próprio número 36 é igual ao quadrado de seis, a saber, é o primeiro 

número triangular que, depois da unidade, também é um número quadrado.  

As quantidades de cada espessura, uma vez somadas, equivalem ao 

triângulo equilátero e ao quadrado. Outras figuras surgem. É o caso do losango: se o 

quadrado que está com o ângulo de noventa graus, for reorientado para sessenta 

graus, a figura é um losango, mas composto com as mesma propriedades do 

quadrado; de outro modo, se um triângulo equilátero tiver somado em sua base um 

outro de mesma propriedade, só que invertido, a figura resultante também é um 

losango. Desse modo, figuras geométricas se formam proporcionalmente uma das 

outras. 
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3.4.2 O MITO DE ER E O TIMEU: SÓLIDOS PLATÔNICOS NA CAVERNA 

 

Ao se falar de formação das figuras geométricas em Platão é importante 

apresentar o tratamento que o diálogo Timeu dá a essa questão, porém, não como 

muitos pesquisadores fazem ao restringir esse assunto basicamente a esse diálogo. 

Nesta pesquisa, convém olhar o Timeu rapidamente com dois propósitos: explicar 

com mais detalhes essa cosmologia do Mito de Er na medida em que antecede e 

auxilia a explicação da cosmologia do Timeu; e apontar, consequente a tal 

explicação, que ao expor o mito de Er, Platão liga diretamente a discussão n’A 

República à discussão no Timeu. 

Platão, no Timeu, constrói os elementos terra, fogo, ar e água, a partir de 

sólidos platônicos. Timeu diz: “para harmonizar o que é sólido não basta um só 

elemento intermédio, mas sim sempre dois. Foi por isso que, tendo colocado a água 

e o ar entre o fogo e a terra, e, na medida do possível, produzido entre eles a 

mesma proporção” (PLATÃO, Timeu, 32b). Aqueles sólidos são chamados de 

sólidos platônicos devido à abordagem de Platão no Timeu. Em Os elementos de 

Euclides, os últimos livros sãos dedicados a tais sólidos. Porém, historicamente 

quem formula esses sólidos não é Platão, mas um matemático de sua Academia, 

Teeteto, o que não diminui o crédito de seu mestre.  

Erickson e Fossa analisam o tema dos cinco corpos platônicos que há no 

Timeu. Os sólidos têm lados iguais. Segundo o diálogo Timeu, o cubo tem seis lados 

quadrados e representa a terra a qual é construída de átomos cúbicos. O fogo é 

composto pelo tetraedro, ou seja, uma figura triangular com quatro lados de triângulo 

equilátero. O ar tem oito e a água tem vinte lados de triângulos equilaterais. Nesse 

sentido, os corpos platônicos são construídos de algo mais simples, de partículas 

que lhes dão forma. Essas partículas são basicamente duas: o triângulo equilátero e 

o quadrado (55e-56c). Se o número 36 representa tanto o quadrado (62), quanto o 

triângulo equilátero (1+2+3+4+5+6+7+8), a cosmologia na sua escala maior que 

representa o todo do universo, está ligada à configuração dos sólidos mais simples, 

e, desse modo, também, aos elementos básicos (ERICKSON, FOSSA, 2005, p. 16-

25). 

Platão, no Timeu, segundo observam Erickson e Fossa, não se limita ao 

triângulo e ao quadrado equilátero como componentes internos dos sólidos. Aqueles 

dois são ainda subdivididos porque não só os sólidos são feitos de figuras menores 
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(triângulo equilátero ou quadrado), mas as figuras que fazem os lados dos sólidos 

são construídas com figuras planas menores ainda. Estas se configuram do seguinte 

modo para a terra: o quadrado é dividido por duas linhas oblíquas que se cruzam no 

centro, assim, formam-se quatro triângulos conhecidos como triângulos isósceles em 

que cada um é a metade de um quadrado, consequentemente, quatro meios 

quadrados formam um lado de todos os quadrados.  

Cornford analisa detalhadamente esse esquema dos sólidos platônicos no 

Timeu a partir dos Elementos de Euclides. Uma de suas questões é sobre a 

tentativa de ir atrás da descrição de Platão que explica a real natureza do processo 

de dissolução e de recombinação dos elementos que formam os sólidos platônicos. 

Cornford reconhece não ter certeza de que Platão dê alguma explicação.  Porém, 

algo é claro: a transformação de um elemento em outro (ar, água, fogo, terra) não se 

baseia no volume dos sólidos, mas nas superfícies e nos números de triângulos 

elementares de cada um. Assim, as faces de duas pirâmides formam um octaedro, 

enquanto o volume do octaedro será mais do que o dobro da pirâmide 

(CORNFORD, 1997, p. 229). Sua resposta aponta o aspecto mais sintético desses 

triângulos elementares e sua melhor utilidade para formar outras formas matemática 

(p. 225-226, 231-235). 

Dos pesquisadores que aprofundam e ampliam os estudos desenvolvidos 

por Cornford, Erickson e Fossa são dois deles. Um dos pontos ampliados, segundo 

o que eles afirmam, consiste na insistência de “Cornford (1937, p. 47) [de] que o 

fogo e a terra devem ser números cúbicos, Platão é muito claro neste respeito, 

dizendo (Timeu 32A) apenas que são números sólidos” (ERICKSON, FOSSA, 2005, 

p. 74. Acréscimos nossos). Erickson e Fossa também observam que a terra é o 

cubo, ela tem seis lados, o que resulta no seguinte: seis lados vezes quatro meios 

quadrados, dá um total de vinte e quatro meios quadrados que formam a superfície 

do cubo. Porém, eles afirmam que Cornford se equivoca porque o fogo está incluído 

entre os demais elementos não cúbicos. 

Erickson e Fossa observam que, para os outros três (fogo, ar e água), as 

menores figuras planas que configuram os lados desses elementos são do seguinte 

modo: divida-se o triângulo equilátero por três retas que saem cada uma de uma 

ponta até atingir a sua base respectiva. Consequentemente, surgem seis triângulos 

menores conhecidos hoje como triângulos escalenos. Se o tetraedro tem quatro 

lados e cada lado é formado por um triângulo equilátero e se cada triângulo 
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equilátero se divide em seis metades dele mesmo, a superfície do tetraedro é 

formada por vinte e quatro triângulos menores (4x6=24).  O mesmo acontece com os 

demais sólidos: o octaedro tem superfície formada por quarenta e oito triângulos; o 

icosaedro com vinte lados é formado por 120 triângulos. Platão ainda fala de um 

quinto sólido, o dodecaedro, formado de doze lados, mas em cada lado no lugar de 

um triângulo equilátero há um pentágono. Esse sólido é muito mais complexo e Er 

não o constrói da maneira que faz com os outros. No entanto, é possível dizer que o 

dodecaedro seria semelhante a uma bola costurada com doze pedaços de couro 

onde cada pedaço se assemelha a um pentágono regular. É este último sólido que 

equivale ao todo, ao limite absoluto do cosmo (p. 12, 70-88). 

Em suma, os corpos platônicos, figuras tridimensionais, manifestam-se como 

fonte originária das formas elementares que são de duas dimensões. Nesse sentido, 

adotando as premissas de que os corpos são visíveis e que fazem parte da 

geometria tridimensional, eles permanecem na caverna como propõe Mugler. 

 

3.5 ASPECTOS MATEMÁTICOS DA ALEGORIA DA CAVERNA 

 

Se n’A República Platão estabelece os elementos fundamentais que gerarão 

todos os outros elementos (triângulo equilátero e o quadrado), no Timeu Platão 

demonstra como se dá essa geração e suas finalidades. No contexto d’A República 

é suficiente mostrar que as imagens pelas quais se determinam as coisas visíveis 

são lembranças vagas, uma verdade ainda turva da ordem divina do cosmo. Por que 

Platão antecipa no mito de Er os elementos básicos que constituem os principais 

sólidos? Porque as imagens desses sólidos atribuem certa claridade ao modo de 

compreensão de cada indivíduo na cidade, ao serem apreendidas pela alma. Afinal, 

A República mostra a geração do melhor regime político o qual se desenvolve no 

contexto da vida prática do homem que é transpassado por inconstâncias, 

contradições, mutações. 

Agora, cabe um retorno à Linha Dividida sobre os modos de apreensão da 

alma, o que tenta esclarecer uma questão: a geometria como saber matemático e a 

analogia enquanto proporção matemática são inteligíveis ou não? São inteligíveis 

porque constituem o conteúdo principal de investigação da alma no segmento 

chamado diánoia, mas aplicada a formação do filósofo a qual é estabelecida pelos 

interesses do regime político, esse saber matemático ainda é inteligível? No 
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contexto do regime de Sócrates, a política é gerada na harmonia da proporção 

matemática. Como se vê mais à frente e se defende nesta tese, a cidade de 

Sócrates está toda estruturada proporcionalmente. Desde que os sólidos básicos 

são estruturados proporcionalmente a partir de triângulos menores e que a cidade é 

organizada a partir da proporção presente nos sólidos, a cidade é uma imagem das 

relações inerentes àqueles sólidos, consequentemente, ela é imagem direta dos 

próprios sólidos. As três classes da cidade, isto é, o génos dos governantes, o génos 

dos guerreiros e o génos produtivo que podem ser divididos em quatro partes da 

cidade (agricultores e artesãos, negociantes, guerreiros, reis) equivale aos quatro 

sólidos e o todo harmônico equivale ao quinto sólido. Se das figuras geométricas, os 

sólidos, emanam a imagem da cidade, a própria cidade é pura imagem. O modo de 

apreensão que se volta à política não é o mais ilusório? Portanto, seguindo as 

afirmações de Mugler, as figuras planas equivalem à cidade. 

Nesse momento, é preciso usar as divisões da alegoria da caverna para 

explicar a situação da geometria no contexto do visível e invisível. Os corpos 

platônicos, dispostos na alegoria da caverna, não ficam na parte externa. Eles e os 

homens que os elaboram são os próprios objetos e homens de frente à fogueira. As 

imagens projetadas podem adquirir uma variedade infinita de formas porque a 

fluidade da chama da fogueira e a posição em que se encontra o corpo, incluindo 

seus movimentos, não permitem uma única aparência. Assim, aquelas sombras 

surgem numa multiplicidade de formas necessárias à pressuposição de uma 

unidade (REP, 507b)9. Apesar dessa multiplicidade ilimitada, as sombras daqueles 

sólidos permitem que alguém com uma natureza filosófica propensa a se 

desenvolver perceba o aspecto unificador, uma imagem originária, dessa variedade 

que equivale as figuras planas, pelas quais se encontra as figuras elementares da 

formação dos sólidos. Assim, a sombra do tetraedro projetada na parede é o 

triângulo equilátero - o tetraedro disposto de frente ao fogo emite como sendo sua 

sombra básica uma figura semelhante a um dos seus lados; se o cubo é colocado 

de frente à fogueira, qual é a imagem que aparece na sombra? É o quadrado; o 

octaedro é basicamente duas pirâmides, uma em cima e outra em baixo, assim, qual 

é a imagem projetada? É um losango; qual a figura projetada pelo icosaedro? É um 

hexágono; por fim, o dodecaedro projeta uma sombra que se assemelha ao círculo. 

                                                           
9
 Sobre a importância da multiplicidade para se pressupor a unidade, veja-se novamente os tópicos deste 

capítulo: “3.1 A LINHA DIVIDIDA” e “3.2 DEPOIS DA LINHA DIVIDIDA”. 
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Portanto, o número trinta e seis revelado a partir das espessuras dos contrapesos 

encontra-se nas sombras projetadas na parede da caverna, ou seja, nas imagens 

inerentes à vida do homem.  

As figuras planas, percebidas através da multiplicidade, são mais imperfeitas 

porque são regulares e as figuras sólidas são mais perfeitas porque são as figuras 

originárias. Sócrates diz que o primeiro segmento da Linha Dividida trata de 

imagens, mas ele não quer dizer que essas imagens são sombras do mundo visível. 

Ele usa o termo sombra no contexto da Alegoria da Caverna para se referir ao termo 

imagem no sentido de figura matemática. Sócrates quer dizer por imagem, as 

imagens dos sólidos platônicos como são descritos no Timeu: o quadrado é imagem 

do cubo; o triângulo equilátero é imagem do tetraedro e assim acontece com as 

outras imagens. Desse modo, a primeira divisão da Linha Dividida tem nas imagens 

um termo técnico matemático: projeta para uma superfície de duas dimensões algo 

que é tridimensional.  

Dizer que algo tridimensional tem sua imagem projetada não é assumir que 

tudo que tem três dimensões é projetado.  O homem tem a seu redor inúmeras 

coisas tridimensionais: os seres vivos, as plantas, as pedras, a mesa, a casa e 

muitas outras coisas. Apesar dessa multiplicidade de corpos tridimensionais, por que 

só são reconhecidos como elementos primordiais quatro sólidos? Erickson e Fossa, 

acompanhando Cornford, mostram uma resposta a essa pergunta. Eles observam 

que, em Platão, o que é produzido a partir da mistura entre os elementos físicos, 

fogo, ar, água e terra, os quais representam os sólidos platônicos, torna-se menos 

original do que os sólidos que os compõem. Assim, a água que serve para saciar a 

sede, é inferior ao sólido representado por ela. Eles elaboram uma tabela periódica 

que tanto lista a variedade dos elementos, quanto calculam a forma em que eles se 

transformam e se combinam em outros (ERICKSON, FOSSA, 2005, p. 77-82). 

Nesse sentido, os sólidos geram todas as outras formas e figuras de três e duas 

dimensões, porque não apenas geram suas próprias imagens, mas constituem os 

elementos que geram as demais sombras.  

Um homem comum vê as imagens dos sólidos platônicos e suas 

propriedades aritméticas, mas um homem que investiga os corpos físicos vivos, 

inertes ou produzidos e as leis que os regimentam, ele vê os quatro sólidos 

platônicos acompanhados do quinto sólido. Neste ponto, esta tese defende que, ao 

chamar de imagens o primeiro segmento da Linha Dividida (REP, 509e), Sócrates 
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usa a palavra imagem (eikón) no sentido literal, qual seja usado enquanto termo 

técnico matemático. Então, no mais extenso segmento da Linha, a verdade consiste 

em imagens, não há algo mais verdadeiro que elas. O próprio regime de Sócrates é 

uma imagem. No segundo seguimento, há somente os sólidos platônicos. O próprio 

homem que investiga é composto pela mistura desses sólidos. A análise de Erickson 

e Fossa sobre a composição, decomposição e recombinação dos elementos 

enquanto sólidos platônicos indica o modo como graus e tipos diferentes de fogo, 

terra, ar e água se combinam em tamanhos e formas diferentes com qualidades 

distintas (ERICKSON, FOSSA, 2001, p. 69-89). Homens e mulheres, os outros 

corpos, tudo que é percebido, tudo o que é aparente e que há nesse segmento, tudo 

que é espacial e temporal são os cinco sólidos.  

Os sólidos em si mesmos sãos as formas que originam as imagens e 

sombras, mas cabe uma pergunta: eles participam enquanto figuras da geometria 

sólida de uma situação fora da caverna, isto é, do conhecimento? As sombras ou 

imagens dos sólidos fazem parte da geometria plana, os próprios sólidos fazem 

parte da estereometria, mas eles são verdadeiros? Desde que há algo fora da 

caverna que tem um maior grau de clareza, então o discurso da geometria não é 

verdadeiro. E se vislumbrado pelos interesses políticos, ela se torna uma ferramenta 

útil na moldagem da natureza filosófica, logo, é somente plausível e conveniente. 

Para demonstrar o caráter obscuro da verdade que envolve os sólidos e suas 

imagens, é preciso questionar: por que a apresentação de Sócrates sobre a 

cosmologia é só plausível e conveniente? Porque é conveniente para a cidade de 

Sócrates que esses quatro sólidos platônicos correspondam ao comportamento de 

seus habitantes; que esses comportamentos individuais se expressem como 

oriundos de uma determinada natureza humana; que a natureza humana seja fruto 

da ordem do cosmo; que as classes sociais se originem da natureza humana; que 

os tipos diferentes de governo tenham as características predominantes de cada 

classe social – assim Sócrates pode demonstrar qual classe deve governar um 

melhor regime. Logo, tudo se harmoniza. 

Se os sólidos estão na caverna, eles não servem como fundamento 

verdadeiro para o filósofo elaborar o regime político, no entanto, eles são úteis na 

indicação de que há algo mais elevado. Aquelas formas tridimensionais, projetam 

suas sombras sobre os homens, mas o filósofo reconhece que há outro saber mais 

elaborado que funda os sólidos e não tem nada de sensível e visível.  
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Agora, após o desenvolvimento das afirmações de Mugler sobre o que a 

caverna representa, é preciso pensar o que há fora dela. Ele propõe que, após 

investigar a ciência do espaço em três dimensões, a alma precisa se elevar “ao 

universo imutável da “phoronomie pura” (MUGLER, 1948, p. 16). Ele não explica o 

sentido desse trecho, o que pode levar a diversas suposições. Uma delas é que por 

“phoronomie” ser uma palavra que une phorá (movimento) a nómos (lei) Mugler se 

refere ao estudo das leis dos movimentos implicados na disciplina astronomia. 

O que há de mais elevado que os sólidos platônicos? Seria a astronomia 

uma ciência que se ocupa de pesquisas mais elevadas que os dois tipos de 

geometrias? Ao se falar da periodicidade entre planetas, das distancias que há entre 

eles, Marte e Terra por exemplo, não se faz astronomia? Ao se dizer que 

determinado planeta tem um corpo menor ou maior que outros pelo motivo que se 

vê um em relação a outros e se deduz qualquer coisa dos que não se vê, e ao se 

dizer que a luz emitida por um deles é vermelha ou amarelada, não se faz 

astronomia? Para Sócrates a astronomia é a ciência dos “movimentos, segundo os 

quais a pura rapidez e a pura lentidão, segundo o verdadeiro número e em todas as 

verdadeiras figuras, se movem em relação uma com a outra e movem ao mesmo 

tempo o que está nelas” (REP, 529d). Para Cornford, essa astronomia pura é a 

ciência do movimento de um corpo tridimensional. Os corpos encontrados nessa 

ciência são apenas sólidos geométricos com extensão e posição no espaço, mas 

sem propriedades físicas. Desse modo, segundo observa Cornford, tal ciência 

estuda a velocidade relativa e a lentidão dos movimentos daqueles sólidos 

(CORNFORD, 1997, p. 81). No sentido de que geometria e astronomia abordam um 

mesmo tema a partir de perspectivas diferentes, há alguma congruência entre elas. 

Portanto, considerando que o currículo matemático possa ser distribuído nas 

divisões da Linha Dividida, a geometria e a astronomia equivalem à media 

geométrica “n”, em que uma (a astronomia) está mais para a unidade e a outra (a 

geometria sólida) para a multiplicidade. Elas são congruentes do mesmo modo que 

na Linha Dividida os meios se constituem de dois elementos congruentes. Portanto, 

na alegoria da caverna, a astronomia é representada pelo ato da visão se direcionar 

às sombras, imagens e reflexos e aos próprios objetos, para que ao enfrentar a 

claridade dos astros e da lua, perceba durante a noite os corpos celestes e o próprio 

céu (REP, 516a-b). Somente após acostumar a visão é que a alma que investiga 

poderá perceber o sol, “não suas vãs imagens refletidas nas águas ou em qualquer 
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outro local, mas o próprio sol em seu verdadeiro lugar, que ele poderá ver e 

contemplar tal como é” (516b-c). Este momento de contemplação do sol não é mais 

astronomia, é, antes, sua origem. O que deve ser observado agora é qual das 

disciplinas contempla essa etapa da caverna. 

Se o sol é a fonte originária de toda claridade mais verdadeira, a ciência que 

o contempla precisa ser a mais elevada dentre todas as de caráter matemático e, ao 

mesmo tempo, relacionar-se de algum modo à astronomia. Sócrates argumenta: 

“assim como os olhos foram formados para a astronomia, os ouvidos o foram para o 

movimento harmônico, e que estas ciências são irmãs” (530d). A ciência harmonia, 

música, assume o posto da disciplina matemática mais elevada. 

A música enquanto ciência é diferente da música praticada na formação das 

crianças.  A música não se ocupa de sons, não é física, é totalmente inteligível 

(531a-c). Enquanto o som revela intervalos num movimento harmônico, a harmonia 

e proporção das escalas musicais expressa razões (oitava - 2/1, quinta - 3/2, quarta 

– 4/3) e independem dos sons. Como afirma Theon de Smirna, o intervalo é definido 

como o relacionamento dos sons entre si, e os agrupamentos, tais como o 

tetracorde, pentacorde e o octacorde, são chamados de sistemas de intervalos 

(THEON, 1979, p. 33). Nesse sentido, a harmonia é a ordem desse sistema que 

estrutura a música. A música, portanto, ciência que se ocupa das proporções 

matemáticas que produzem a harmonia, trata do que há de mais elevado nas 

ciências dos números, isto é, razão e proporção determinantes da harmonia do todo. 

Sua função é educar os possíveis governantes no que é harmônico para que eles 

alcancem a etapa final no caminho de contemplação da ideia do bem, a dialética. 

Lopes nota que o canto das sereias no mito de Er, correspondem ao 

Octacorde dos pitagóricos. Ele enfatiza que a música daquele mito está diretamente 

ligada à música das esferas na qual “todo movimento dos corpos celestes é 

acompanhado por uma nota musical” (LOPES, 2006, p. 409). Há pouco sobre a 

questão musical no mito de Er: são oito Sereias e cada uma canta “um único som, 

uma só nota, de modo que o conjunto das notas das oito Sereias compõem uma 

única harmonia” (REP, p. 617b). Desde que são sete planetas mais as estrelas fixas 

e que a soma das espessuras resultam no triângulo equilátero e no quadrado 

equivalente ao número trinta e seis, é possível que o esquema sobre música nesse 

mito seja uma primeira parte da descrição dos números da alma no Timeu.  
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Cornford observa que no Timeu, o Demiurgo começa pela divisão de todo o 

comprimento, em porções que formam duas proporções geométricas com quatro 

termos cada: 1, 2, 4, 8 e I, 3, 9, 27. Os números são concebidos para ser dispostos 

numa única série de sete termos a partir de 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, porque a 

unidade (1), para  os pitagóricos continham em si tanto o Elementos do número, o 

mesmo (o par), quanto o estranho a ele, o outro (o impar). Platão insere entre esses 

elementos intervalos de comprimentos diversos. Eles são preenchidos com números 

adicionais até que formem uma série representando notas musicais em intervalos de 

um tom ou um semitom. Desse modo, constata ainda Cornford, a teoria aritmética 

exige que os números ímpares devam ser representados em harmonia com os 

números pares, porque Platão pretende relacionar as sete notas aos sete planetas. 

O resultado é que a série de notas atinge quatro oitavas e uma sexta maior. Para o 

estudo tradicional da harmonia uma série como a proposta por Platão não faz 

sentido porque não forma um sistema fechado com um número palpável e audível 

de notas musicais (CORNFORD, 1977, p. 66-68). 

Para Platão, diz Cornford, a série de notas é simplesmente uma seção da 

escala diatônica que pode ser prolongada indefinidamente em qualquer direção. 

Platão estabelece essas notas porque elas correspondem ao termos de duas 

proporções geométricas que terminam com números cúbicos. Se Platão tinha a 

intenção apenas de construir uma escala musical, bastava assumir a tradicional 

progressão aritmética, 1, 2, 3, 4. Esta série que perfaz o número perfeito, 10, forma 

as relações de consonâncias perfeitas: 2/1 (oitava), 4/3 (quarta), 3/2 (quinta). Estas 

proporções, em conjunto com 9/8 (o intervalo do tom, que ocorre entre o quarto e o 

quinto) e a relação entre o semitom, são os números adicionais que Platão utiliza 

para preencher sua série de notas. Portanto, obtém-se: 1, 4/3, 3/2, 2, 8/3, 3, 4, 9/2, 

16/3, 6, 8, 9, 27/2, 18, 27 (p. 68-71). A nova progressão proposta por Platão reúne 

harmonicamente as duas progressões anteriores. Assim, ele constrói a harmonia 

entre a progressão de números quadrados (22=8) e a de números triangulares 

(33=27) utilizando a proporção harmônica. Essa série mais complexa das notas 

musicais se mostra ordenada proporcionalmente sem limites de progressão, mas 

tem como começo aquelas duas progressões.  

Porque a progressão harmônica mais complexa de Platão tem seu começo 

em uma progressão ímpar e outra par, as quais são simples, esta tese observa que 

é possível relacionar mais uma vez Timeu com o Mito de Er. Cornford argumenta 
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que o contexto da música no mito de Er se prende ao audível enquanto no Timeu a 

música é que gera a harmonia da alma (p. 72), porém é possível que aquele mito 

apresente uma situação musical não limitada ao sensível. A relação, entre esse mito 

e aquele diálogo, proposta nesta pesquisa é a seguinte: o mito de Er revela um 

número que é tanto um número quadrado (62) como um número triangular (36); a 

progressão aritmética no Timeu cria a harmonia entre um número triangular (27) e 

um quadrado (22). As consequências dessa relação são: as formas planas do mito 

de Er constituem o começo da investigação sobre a estrutura harmônica das coisas 

que a alma investiga, o que está de acordo com a distribuição dos objetos 

bidimensionais no nível mais inferior da caverna; aquelas duas primeiras 

progressões são a projeção da harmonia sobre as coisas que podem ser 

investigadas. O que resulta na presença dos números, estudados na aritmética, em 

todas as situações percebidas pelos homens. A aritmética aparece agora no final 

fazendo sua função pitagórica como a ciência dos números, os quais constituem 

todas as coisas.  

Diante dessas colocações pode surgir uma questão: a Linha Dividida não é 

uma linha, ou seja, uma figura da geometria plana? Como então ela aparece na 

ciência harmonia? O que aparece na harmonia, não é a Linha, mas sua estrutura. 

Do mesmo modo que as figuras planas não aparecem na harmonia, apenas sua 

estrutura numérica. A construção das relações entre modos de apreensão da alma, 

Linha Dividida, alegoria da caverna, disciplinas matemáticas, Mito de Er, e 

cosmologia no Timeu, formam uma proporção que liga os aspectos mais ilusórios da 

vida do homem aos mais sublimes. Portanto, o que há de mais verdadeiro e 

inteligível na matemática, essa proporção inerente à música, uma proporção 

contínua, envolve a cidade de Sócrates e o dialogo A República.  

Em suma, aquele conteúdo da ciência harmonia assume a mesma função da 

virtude justiça. A justiça age na cidade gerando harmonia entre as diversas partes, 

assim como na alma, na medida em que atribui a cada um o dever de fazer apenas 

o que lhe é natural. A ciência harmonia permite que o filósofo compreenda a 

estrutura da harmonia musical das esferas celestes e perceba sua relação com as 

coisas percebidas na situação inteligível e na visível. Compreender essa ciência, 

para o filósofo, significa entender que a justiça entre os homens deve assumir o 

aspecto da estrutura da própria harmonia. A justiça não convém mais a alguém, mas 
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a própria justiça do cosmos. Portanto, justiça é harmonia aplicada à vida prática do 

homem.  

 

3.6 APLICANDO A ESTRUTURA HARMÔNICA 

 

A principal crença, fundamento da cidade de Sócrates é a imutabilidade da 

ideia do bem e das formas matemáticas. Se algo merece o titulo de verdadeiro 

nessa cidade é o conhecimento que se enraíza no que não muda. Assim, porque a 

alegoria pode ser olhada a partir dos conteúdos próprios às disciplinas matemáticas, 

o saber imutável torna-se parâmetro para a vida dos homens. Consequentemente, 

as práticas sociais e físicas devem se submeter à força daquele saber. Sócrates 

demonstra uma tentativa da aplicação dessa modelagem no já referido número 

nupcial. Sua tentativa busca solução para um possível evento que, caso aconteça, 

torna insustentável o projeto da cidade harmônica. Resolvendo esse problema, 

qualquer outro obstáculo pode ser solucionado. 

Erickson e Fossa dedica atenção especial ao número nupcial (REP, 546b-d) 

e suas análises merecem destaque sobre esse tema. Eles comentam que os 

detalhes geométricos expostos por Platão na passagem do número geométrico, dão 

luz a um número pelo qual se determina as melhores e piores idades de procriação 

e ao mesmo tempo esclarece quais as idades de maturidade dos homens da cidade 

(ERICKSON, FOSSA, 1996, p. 22). Ao analisarem as discussões de Teon de 

Esmirna, J. Adam e outros e ao exporem sua própria interpretação, eles apresentam 

a figura do número geométrico ou número nupcial no gráfico (p. 31) abaixo: 

 

 
 

Nessa figura, o triângulo maior, o todo, divide-se em quatro outros triângulos 

chamados por Erickson e Fossa de I, II, II, III. Dizem Erickson e Fossa: “Na verdade, 

há seis triângulos na figura (sem contar o triângulo II duas vezes): ∆I, ∆II, ∆III, ∆ABD, 
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∆BCD e ∆ACD” (p. 33). Todos eles demonstram a mesma proporção. Há dois 

triângulos de áreas congruentes (os triângulos “II”) e outros dois com área maior e 

menor. Ainda, há o triângulo que reúne I e II, outro que reúne II e III e o triângulo que 

compõe o todo. Erickson e Fossa (2001) especificam a forma pela qual o número 

geométrico determina os nascimentos dos cidadãos da cidade de Sócrates. 

Seguindo James Adam, eles dividem os números dos perímetros (contados em dias) 

dos triângulos com a quantidade de dias de um ano perfeito que corresponde a 360. 

Erickson e Fossa constatam que o calendário anual ateniense estava dividido em 12 

meses de 30 dias, o que resulta em um ano de 360 dias. Eles definem não só as 

melhores idades para procriação de um casal como também a idade de maturidade 

dos filhos desses casais (ERICKSON, FOSSA, 2001, p. 38-39).  

O número nupcial, segundo descrevem Erickson e Fossa, tem a forma do 

triângulo 6000, 4500 e 7500. Esse triângulo tem um perímetro de 18000 dias que 

dividido por 360 resulta na idade de 50 anos. O triângulo 4800, 3600 e 6000 de 

perímetro 14400 dias dividido por 360 resulta em 40 anos. O menor triângulo 3600, 

2700 e 4500 com perímetro 10800 dias equivale a 30 anos de idade. Essas idades 

não dizem ainda a melhor idade de procriação, elas são o período de maturidade 

que envolve as pessoas de acordo com cada uma das dimensões do número 

geométrico (p. 41-42).  

Erickson e Fossa também lembram que o filósofo deve governar após 

alcançar sua maturidade aos cinquenta anos de idade e que a dimensão do triângulo 

que deriva dessa idade equivale ao nível mais elevado da Linha Dividida e a imagem 

do homem de ouro. O triângulo que revela a idade de quarenta anos refere-se à 

maturidade do homem que participa diretamente da vida dos governantes e dos 

cidadãos. Esses homens representam a parte da Linha que se interpõe entre a parte 

mais elevada e outra que lhe é congruente. O terceiro triângulo mostra a idade de 

trinta anos e equivale à idade de maturidade dos homens movidos pela 

concupiscência, artífices e negociantes de modo geral, os homens de ferro e de 

bronze. Nessa fase encontra-se as divisões mais inferiores da Linha.  

Os seis triângulos, observam Erickson e Fossa, tem seus perímetros unidos 

ao perímetro de um triângulo vizinho. Essa união representa a união nupcial. O 

triângulo de perímetro 40 anos está unido ao triângulo de perímetro 32 anos e faz 

surgir o perímetro 50, um homem de natureza filosófica no auge de sua maturidade. 

O triângulo de perímetro 32 se une ao triângulo de perímetro 24 e gera um homem 
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de prata ou irascível. O homem de natureza de ferro ou bronze, concupiscível, é 

gerado pela união dos triângulos de perímetro 24 anos e o de perímetro 18. A união 

de homens e mulheres em idades incompatíveis com as determinadas pelo número 

geométrico gera uma natureza confusa a qual deve ser evitada por contrariar a vida 

justa e harmônica da cidade de Sócrates (p. 39-40). 

O caráter imutável da matemática, ao se considerar o que dizem Erickson e 

Fossa sobre a ideia do bem ser um princípio matemático, gera crenças e virtudes 

que devem ser exercidas na cidade, segundo suas divisões. O cidadão (guerreiro, 

filósofo-rei, comerciante ou qualquer outro) tornar-se justo porque deve acreditar que 

a justiça é um bem da alma que está ligado diretamente ao bem do cosmos. Ser 

justo não é fazer a vontade do governante, mas é agir segundo a harmonia do todo 

que envolve alma, cidade e cosmo. A proporção, emanada das músicas celestiais, 

gera o fundamento de imutabilidade no qual se ergue a prática das virtudes e atinge 

desde os embriões até os rituais de acasalamento. A lei divina é a lei da cidade e da 

alma. 

Em Sócrates a vitória sobre a contingência marca a divindade de sua cidade. 

A ideia do bem marca o fundamento imutável que há de mais elevado. Diante desse 

“mais elevado”, a cidade antiga é esquecida para ser lembrada somente como uma 

cidade fundada na verdade mais clara. A condição perfeita é alcança. Pode-se dizer 

que seus homens são perfeitos em tudo e que a cidade não é mais humana como as 

cidades de Atenas e Esparta, mas é superior a todas elas, é divina. 
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4 DA MELHOR À PIOR CIDADE 

 

Para criar a cidade é preciso estabelecer primeiro uma fundação segura, 

inabalável e imutável, que a sustente. No capítulo anterior se apresenta o que 

Sócrates revela como elemento fundante de sua construção. Há algo imutável que 

possa ser usado como discurso fundador? Sócrates mostra algo inabalável e deriva 

deste, por relações proporcionais, todas as outras coisas necessárias a 

harmonização da cidade, em que a própria harmonia (REP, 443c-444a) é o espelho 

dessa fundação. Consequentemente, o algo imutável não está submetido a 

nenhuma corrupção. Se não é submetido a nenhuma variação, não pode se 

configurar como uma situação que gera desarmonia. Toda forma de expressão, seja 

falada, gesticulada ou escrita é carregada de variações, de inconstâncias, de 

limitações, logo, se há algo imutável, não é expresso nem pela fala, nem pela escrita 

ou por outro modo de se expressar.10 N’A República há algo que é contemplado é 

não expresso e é imutável, a saber, a ideia do bem. A proporção no sentido 

matemático se prende a essa ideia e se projeta sobre as circunstâncias da vida do 

homem. A cidade de Sócrates se ergue de modo imponente ordenada sob um 

regime político que se propõe como o melhor de todos os regimes, um regime 

perfeito. Surge, assim, a questão principal deste capítulo : se o regime proposto por 

Sócrates é o melhor de todos, é possível que não haja algo capaz de desestabilizá-

lo? Se for possível pensar em uma desestabilização, qual seria? N’A República 

Sócrates mostra o que pode desestabilizar sua proposta política e aponta as 

consequências.  

A defesa deste capítulo se apropria principalmente dos comentários de 

Bloom (1991), ao dizer que todas as características da cidade de Sócrates são 

absurdas segundo os padrões das cidades gregas, mas há ao menos três delas que 

se destacam: o filósofo-rei; a igualdade entre homens e mulheres; a prática do 

incesto. Esta é a mais absurda. Outro comentador adotado é Rosen (2005) na sua 

exposição sobre as consequências da degeneração da cidade. Desse modo, o 

                                                           
10A falta de condições de expressar o que é próprio a nous, é chamada também de tese da 

inexpressabilidade defendida por alguns autores. Essa tese está presente n’A República na 
discussão sobre o bem, princípio gerador do visível e invisível, como se nota nesta pesquisa. 
Terence H. Irwin (2008), ao tentar argumentar contra a autenticidade da Carta VII, enfatiza que a 
tese da inexpressabilidade não pode ser encontrada em outros diálogos de Platão, afirmações estas 
que se afastam da proposta desta tese de doutorado. 
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objetivo do capítulo se concentra em demonstrar como e porque a melhor cidade se 

degenera e em que se transforma. 

 

4.1 FUNÇÃO DO FILÓSOFO-REI  

 

Para contextualizar o papel do filósofo na cidade, esta pesquisa recorre ao 

argumento de Bloom sobre as relações entre A República e a Apologia de Sócrates. 

Para Bloom é n’A República que Platão dá um tratamento adequado do tema da 

acusação de Sócrates. Esse tema é a relação do filósofo com a comunidade política. 

Sócrates é acusado de ser um homem injusto por não acreditar nos deuses da 

cidade e por corromper a juventude. Bloom observa que as acusações não se 

referem apenas ao Sócrates homem na sua função filosófica, mas a toda atividade 

filosófica. Segundo a cidade, parece haver algo sobre o pensamento e o modo de 

vida do filósofo que põe em causa os deuses, que são os protetores das leis, e que, 

portanto, faz do filósofo um mau cidadão, ou melhor, um não cidadão em tudo. 

Desse modo, desde que um filósofo se associe com os mais promissores jovens, ele 

torna-se um subversivo. Nesse contexto, a filosofia, representada na pessoa de 

Sócrates procura se defender para encontrar seu lugar na sociedade civil. Defesa 

esta, que abre espaço ao Sócrates d’A República e, consequentemente, ao filósofo 

na medida em que se valida uma cidade oposta em tudo à cidade que o condena 

(BLOOM, 1991, p. 307). 

Bloom relata que a única forma de cidades como Atenas entender o filósofo 

é condenando-o como descrente e disseminador de descrenças (p. 310). O filósofo, 

para Platão, mostra-se sempre como sendo um homem que se preocupa com o 

estudo da natureza, dos céus e do que pode servir para descrever de maneira 

verdadeira os fenômenos naturais e sociais, os quais se mostram diferentes das 

explicações religiosas e mitológicas, observa Bloom (p. 308). Essa nova forma de 

explicação é característica do modo de vida filosófica por dissolver as crenças da 

cidade e por tornar as leis meras convenções. O que o filósofo aprende e o que 

ensina propõe o desprezo da vida humana e das coisas políticas sustentadas em 

crenças falsas como é o caso das crenças atenienses.  Uma vez que o rei-filósofo se 

põe como homem que compreende as causas de todas as coisas, lembra Bloom, 

torna-se impossível para Sócrates compreender o homem segundo o nível da cidade 
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comum, nesse aspecto, o homem é reduzido para o não homem, e a política para a 

subpolítica (p. 308).  

Em Atenas, os filósofos aparentam estar alienados das coisas humanas, que 

só a poesia pode reproduzir adequadamente. Quem é responsável pelas crenças da 

cidade? Bloom enfatiza que quem governa a cidade através das crenças, é o poeta 

(p. 342). Este, comenta Bloom, se junta à cidade para condenar a filosofia como 

uma inimiga do homem político. Sócrates deve mostrar, então, que o filósofo é justo 

e que é ele, não o poeta, aquele capaz de tratar de assuntos políticos de forma 

responsável. Porém, o filósofo não pode se expressar em um regime sob o governo 

do poeta. A vida do filósofo deve desempenhar um cargo segundo sua nobreza, a 

saber, o cargo de rei e poeta e essa função só é possível em uma cidade perfeita, 

descrita no capitulo anterior, absolutamente diferente de Atenas e das demais 

cidades daquela época (p. 308).  

A descrição da melhor cidade põe em relevo a questão sobre seu governo. 

Deve ser alguém com a habilidade de contemplar as ideias. Quais homens da 

cidade de Sócrates conseguem contemplar as ideias, analisar seus desdobramentos 

no campo inteligível e projetá-las para o sensível? Esta pergunta reorienta o tema do 

filósofo para enfatizar sua função de administrador e sua formação desde a infância. 

A função e a formação do filósofo são duas referências ao filósofo-rei que o torna 

distante do filósofo e dos reis tradicionais.  

Se a cidade de Sócrates não alcançasse a virtude, ou seja, seu 

desenvolvimento pleno para o melhor, não sofreria com alguma desestabilidade 

porque qualquer obstáculo poderia ainda ser superado em vista de uma condição 

melhor. Ela alcança a condição de perfeita em tudo. Assume essa condição, na 

medida em que eleva seus habitantes à condição de melhores porque todos 

desenvolvem sua natureza segundo o caminho da excelência, virtudes, as quais se 

sustentam na perfeição da ideia do bem. Dentre esses moradores, há o 

administrador, o governante que é o melhor dos homens por ter uma natureza 

voltada a excelência da sabedoria.  Governante, que é amante do saber, ou seja, 

que é filosofo e assume a função de rei.  

Falar de natureza filosófica exige uma maior acuidade no sentido dado a 

esse termo por Sócrates. Há dois momentos n’A República que Sócrates trata mais 

apropriadamente desse assunto: primeiro fala da natureza que envolve todos os 

cidadãos através do mito das quatro raças o qual Sócrates chama do que se fala 
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mais à frente sobre a nobre mentira, um mito falso e benéfico; depois fala sobre a 

natureza do filósofo através da alegoria da caverna, o qual se expôs no capítulo 

anterior em um contexto matemático. 

No mito das quatro raças, Sócrates diz que há homens de ouro, prata, 

bronze e ferro. Ele afirma que entre cada uma dessas classes podem nascer 

crianças pertencentes à outra classe. Essas crianças devem ser retiradas de sua 

classe natal e levadas à compatível com suas habilidades para que se mantenha a 

harmonia entre habilidades e características de cada uma. O que são essas 

habilidades? As habilidades se referem ao que é próprio de cada um, ou seja, a 

natureza de cada cidadão. Sócrates mostra a necessidade de supor quatro 

naturezas: a natureza do homem de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Os 

homens de natureza de ouro são os filósofos, os de prata são os demais guardiões, 

e os de bronze e ferro são os comerciantes, artesãos e agricultores. Os homens de 

natureza de ferro estão relacionados a “imagens”, os de bronze à “crença”, os de 

prata ao “entendimento” e os de ouro à “inteligência”. Assim, as naturezas de ouro e 

prata são dos que possuem uma alma voltada ao conhecimento enquanto os outros 

dois tem uma alma voltada à opinião. Logo, o filósofo é aquele que tem uma visão 

ampla sobre os modos de investigação e está constantemente motivado a buscar a 

sabedoria, portanto, é o homem de ouro. 

Sócrates não tem nenhuma evidência de que existem essas quatro raças, 

mas é possível colocá-las como verdadeiras para que se construa um regime 

perpétuo. Também não é relevante se há uma ou quatro naturezas humanas, o 

relevante é a possibilidade de moldar tal natureza através da educação com base 

nos interesses previstos no regime que constitui a cidade. Para Sócrates a natureza 

humana é previamente definida desde a concepção, mas que ainda não está 

moldada. Quem molda tal natureza? No regime de Sócrates, o governante é 

responsável por controlar as situações de desenvolvimento de cada uma das 

naturezas necessárias à perpetuidade da cidade. Assim, a natureza do filósofo 

torna-se alvo de preocupação em razão de sua função de futuro governante. Porém, 

não é na descrição do mito das quatro raças que a natureza filosófica será avaliada. 

Sócrates prepara algo semelhante ao mito, mas que não é mito para explicar como 

se desenvolve a natureza do melhor homem.  

O que parece, mas não é mito, é uma alegoria, especificamente, a alegoria 

da caverna. Na alegoria não há presença dos deuses, há somente coisas do mundo 
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visível. Casertano diz que cada parte dessa alegoria corresponde aos graus de 

verdade e claridade vivenciada pelos homens (CASERTANO, 2010, p. 119). Para 

Casertano, se as sombras são mesmo algum tipo de verdade, na alegoria “a 

verdade é o que se considera verdadeiro” (p.120). A alegoria fala da necessidade de 

reconhecer situações que impõem conclusões mais verdadeiras que as situações já 

vividas.  O filósofo é o que se mantém sempre vigilante e aberto a verificar as coisas 

que acredita ser verdade. Se Sócrates revela a necessidade de reconhecer que há 

sempre um maior grau de verdade, assim também, no dizer de Casertano, acontece 

com a passagem da alegoria.  Ela é mais verdeira do que o mito e, assim, está mais 

apta a apresentar a natureza do filósofo. Para Rosen, Sócrates apresenta a alegoria 

como uma terceira imagem que transmite o sentido da ideia do bem. Primeiro, há a 

imagem do sol, depois, da Linha Dividida e, por fim, da alegoria. Na imagem do sol, 

Sócrates apresenta o poder do bem de modo metafórico. Este poder é direcionado 

para a situação do domínio das ideias; assim as Ideias dão existência e 

inteligibilidade aos moradores do mundo visível de modo que o bem, ideia, é o 

princípio da existência e da inteligibilidade. A primeira imagem é, assim, dedicada à 

luz natural do sol e à luz sobrenatural do bem. Na segunda imagem, diz ainda 

Rosen, Sócrates faz uma correspondência entre nossas faculdades cognitivas e as 

partes da Linha Dividida. Lembra Rosen que essas faculdades são chamadas por 

Sócrates de ''afecções da alma'' (ROSEN, 2005, p. 269). Desse modo, desde que a 

primeira imagem é essencialmente ontológica enquanto a segunda é 

epistemológica, ainda falta algo. O que falta a essas duas imagens é a vida humana. 

A alegoria da Caverna coloca como tema principal não mais a estrutura do ser e da 

cognição, em vez disso, ocupa-se da maneira pela qual a alma humana vive e se 

desenvolve em relação à educação e a falta dela. Para Rosen, um dos sentidos que 

Sócrates atribui à alegoria da caverna é apresentar o drama humano da conversão à 

filosofia. Assim, Rosen (p. 271) enfatiza supor que o drama da conversão pré-dispõe 

a inserção de uma questão fundamental para a vida filosófica, a questão da 

liberdade. Este é o ponto principal da alegoria, que esta tese concorda, mais do que 

as interpretações a respeito de suas relações. A liberdade, manifesta desde a 

primeira soltura do homem preso às sombras, é o motor impulsivo da prática 

filosófica. 

Algo ou alguém faz eclodir no homem sua libertação (REP, 515c-d) e esse 

mesmo algo o arrasta até a contemplação do sol. Rosen lembra o que Sócrates diz: 
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o que liberta o homem é sua natureza e, não menos, natureza filosófica (p. 69-70). A 

caverna representa a alma em sua escravidão pré-filosófica no sentido de que 

Sócrates está se referindo à alma e suas faculdades cognitivas. Sócrates, diz ainda 

Rosen, atribui o impulso à natureza, isto é, uma mudança espontânea de um modo 

de cognição (a percepção de sombras) para outro (visão dos artefatos da caverna e, 

na primeira instância, o fogo) e assim sucessivamente. O que se deve frisar das 

afirmações de Rosen é “escravidão pré-filosófica”. Ele acredita que todas as 

situações na caverna constitui tal escravidão e a alegoria serve como uma metáfora 

para a vida em ascensão do filósofo ao domínio das ideias. Rosen está certo ao 

dizer que há uma escravidão pré-filosófica, mas não no sentido de que a caverna é 

tal situação. Esta pesquisa defende que na caverna só há escravidão pré-filosófica 

quando os homens de natureza filosófica estão ainda algemados.  

No momento que a natureza filosófica se inquieta em um dos homens, 

então, já não há mais escravidão porque ela própria, a natureza, força o homem à 

busca de um conhecimento mais verdadeiro que as opiniões já apreendidas. Se o 

homem em foco é o filósofo e se as disciplinas básicas de sua formação são de 

conteúdo matemático tal como se afirma no capítulo anterior, as primeiras imagens, 

figuras da geometria plana, que ele reconhece são simulacros de outras imagens, 

figuras tridimensionais da geometria sólida, as quais são elaboras a partir de 

imagens hipotéticas, hipóteses matemáticas que permitem o desenvolvimento da 

geometria, estas surgem na claridade persistente, proporção contínua presente nos 

estudos matemáticos sobre música, da única fonte de luz, a ideia do bem, ponto 

imóvel, uno e inexprimível, visualizado pela aplicação da dialética. 

Diferente da “natureza” citada no mito das quatro raças, a natureza da 

alegoria não é moldada por força externa, mas surge sem precedentes. Apesar 

dessa brotação sem cultivo não há contradição com o que se fala sobre natureza de 

ouro. O homem liberto pelo impulso de sua natureza filosófica está movido pela 

necessidade de aprender. O eclodir filosófico precisa se manifestar de alguma 

forma, mas só se manifesta em quem já tem a natureza filosófica.  

A alegoria mostra o brotar da força filosófica e sua teimosia em procurar o 

que há de mais verdadeiro. O mito das quatro raças mostra a necessidade de 

cultivar o terreno para que esse eclodir aconteça e se desenvolva segundo os 

interesses da cidade gerada no bem.  
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Uma vez que os homens de natureza de ouro, os filósofos, têm uma alma 

voltada ao modo de investigação chamado inteligência, Sócrates justifica essa 

condição quando atribui a esse homem uma habilidade específica: contemplar a 

situação de imutabilidade que envolve as ideias. Situação esta, suficiente para 

atribuir ao filósofo o poder de governar (REP, 540a-b). Apenas quem vê a ideia do 

bem e a reconhece como fonte de verdade pode usá-la como paradigma para 

governar. Mas esta não é a única função do filósofo, ele deve regressar aos 

entornos da caverna e permanecer por lá para ensinar aos outros sobre a 

competência de cada um, ao filósofo compete governar (539e-540a). Ao menos três 

coisas ele leva consigo: a lembrança da estrutura analógica que ordena a situação 

fora da caverna, das coisas como são, e a lembrança do que é a fonte de luz 

verdadeira. Como lembra Strauss, Sócrates cria a possibilidade de fundir poder 

político e poder filosófico (STRAUSS, 1978, p. 122). 

A função do filósofo enquanto rei contraria a divisão de poderes, poder do 

sacerdote e poder do rei, praticada nos regimes políticos mais antigos, segundo 

expõe Dumézil (1973) no segundo capítulo desta pesquisa. Sócrates reúne no 

filósofo rei os poderes religiosos, políticos e militares. Esta tese defende que reunir 

poder religioso, ou seja, divino, mais o poder terreno em um só homem ou classe é o 

fator de condenação da cidade de Sócrates. Apenas porque o governante assume 

para si a prerrogativa de rei e sacerdote superando a condição humana nos outros 

governos é que pode decair a uma condição pior que a dos homens das outras 

cidades. Para decair é preciso apenas surgir algo que provoque a queda como se vê 

mais à frente.  

Qual tipo de filósofo exerce o comando em um regime político organizado 

segundo a proporção de propriedades matemáticas? Afinal, em que um filósofo é 

diferente de um não filósofo? Bloom acredita que Sócrates distingue os filósofos dos 

não filósofos a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto envolve a própria questão 

da sabedoria na medida em que o filósofo se faz desejoso dela. Ele não se limita a 

aprender o que é útil, mas busca o saber pelo saber. O outro aspecto, o qual se 

mostra mais importante que o primeiro, põe o filósofo como amante do que é 

constante, do que não muda, da ideia (BLOOM, 1991, p. 392). 

O filósofo, segundo a interpretação de Bloom, é o amante da ideia e se 

preocupa com uma situação diferente do que a maioria dos homens se preocupa. 

Sua atenção principal é a contemplação das ideias uma vez que elas são os 
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permanentes por detrás das mudanças. As ideias, então, são a justificação da vida 

filosófica. Se não há nenhuma entidade permanente, se tudo está em fluxo, não 

pode haver filosofia (p. 393).  

 Perguntar sobre o filósofo, não qualquer filósofo, mas o filósofo enquanto 

classe dos guardiões administradores na qual há homens e mulheres, exige 

reconhecer que as ideias revelam um conhecimento o qual se prende a algo 

universal e que a função do filósofo está delimitada pelo ato de contemplar a ideia 

do bem. Assim, o filósofo está preso ao bem no sentido de que sua natureza está 

fundida desde sempre à natureza imutável do bem. Desse modo, Sócrates 

consegue apontar algo imutável no qual o regime da cidade pode ser elaborado e, 

ao mesmo tempo, demonstrar quem deve governar uma cidade com tal regime. 

Reunir em um só discurso visível e inteligível, opinião e conhecimento, promove um 

novo discurso em que todos os homens estão unidos e organizados segundo a 

superioridade de um poder que gera harmonia, o poder do filósofo. 

A pergunta sobre quem sabe quais medidas devem ser tomadas para 

alcançar relações harmoniosas e, assim, perpetuidade, tem só uma resposta: o 

filósofo na condição de governante. Ele sabe quais são as medidas, conhece o que 

deve ser feito, pois tem dois guias: um conhecimento experimentado e posto à prova 

durante um rigoroso processo educativo; uma Constituição bem definida sobre tudo 

que deve ser feito. Mas são os filósofos colocados na situação de reis que projetam 

a natureza constitucional desse regime? Para esta questão é preciso escutar Rosen 

mais uma vez. Se perguntado desse modo, a resposta de Rosen é “não".  

Para Rosen, na cidade de Sócrates, não há espaço para revoluções 

políticas. A cidade é simplesmente fundada e a única tarefa do filósofo-rei é 

preservá-la em sua forma original (ROSEN, 2005, p. 284). Nesse novo regime não 

há problemas. Se esse regime permite a manifestação de novos problemas, ele não 

é perpétuo, o que contraria seu propósito. 

Segundo esta pesquisa, quem cria o regime da pólis não é o rei-filósofo, este 

só o executa. Sua capacidade de conflitar as leis e os costumes, volta-se a 

preservação da verdade que sustenta sua cidade. Então, a postura desse rei é 

profundamente passiva? Não. O rei-filósofo não é passivo. Ele age protegendo seu 

regime contra possíveis ataques externos ao mesmo tempo em que, junto a seus 

cidadãos, reforça a prática da harmonia interna, não é um acomodado. 
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Se não é o rei-filósofo que a cria, quem é? Para Bloom o artesão que cria a 

cidade é seu legislador, o qual a constrói de acordo com o padrão fornecido pelo 

ponto de vista da natureza de sua alma (p.431). Nessa perspectiva, o legislador é o 

rei-filósofo na medida em que este se ocupa da maior arte da cidade que é a arte de 

legislar. O legislador é o filósofo na sua função administrativa (p. 432). No melhor 

dos casos os legisladores são filósofos, assim, em qualquer caso, o legislador é 

quem define o regime político da cidade. Se em algum momento guerreiros, 

artesãos e comerciantes podem se dirigir ao legislador para averiguar a 

aplicabilidade das leis, é porque ele tem como parâmetro a harmonia revelada pela 

prática da sabedoria, o qual abrange a ciência política cujo fundador é Sócrates. 

Porém, surge uma dúvida sobre o que Bloom relata: se Sócrates é o fundador do 

regime político, e este é o terreno no qual o filósofo constrói a cidade, quem assume 

o papel de criador das leis da cidade não é Sócrates? Sócrates é quem pensa o 

discurso no qual a cidade se constrói, ele é o legislador.  

Rosen enfatiza que o rei-filósofo se limita em preservar a cidade, não em 

construí-la, logo, o legislador não é o filósofo da cidade. O filósofo que projeta o 

regime da cidade não é nenhum rei-filósofo, mas é outro tipo de filósofo, segundo 

esta tese propõe, é o próprio Sócrates, um filósofo de Atenas. Depois que o regime 

está projetado, cabe aos reis- filósofos o papel de educar os homens. Portanto, a 

função de legislar implicada em Bloom, converte-se em função executiva.  

Os reis-filósofos só precisam ficar por dentro da estrutura do regime. Não 

precisam usar criatividade e inventar novas leis. Pelo mesmo motivo que os poetas 

são recusados n’A República, também é recusada uma postura filosófica movida 

pela criação de novas propostas políticas. Sócrates recusa os poetas que trazem 

para a cidade um discurso voltado a mudança. A poesia e a música devem ser 

colocadas sob a jurisdição dos filósofos para o bem da cidade. Portanto, o próprio 

filósofo deve suprimir o lado poético de sua natureza conforme o sentido de “ser 

poeta” segundo a tradição.  

Em qualquer cidade que não a de Sócrates, faz parte da natureza do filósofo 

a formulação de novos problemas, assim como a apreciação de poesia, mas 

formular novos problemas e apreciar poesia não pode ser realizado em um inteiro 

que inclua estabilidade política.11 Desse modo, o filósofo, desde criança, deve 

                                                           
11Erickson e Fossa (2006, p. 143-163) em um capítulo intitulado “Uma nota de rodapé” analisam a 
Doutrina aristotélica da árvore do conhecimento, relacionando-a à Doutrina da linha dividida em 
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passar por um processo educativo que aponte a força presente na unidade gerada 

pela harmonia com o objetivo de desabrochar sua natureza filosófica. Nesse sentido, 

as disciplinas curriculares devem se limitar àquelas que transmitam o sentido de 

perfeição. O filósofo precisa reinventar poesia e música. 

 

4.2 CRENÇAS E COSTUMES DA CIDADE GOVERNADA PELO FILÓSOFO 

 

Para se falar em educação do filósofo a partir da cidade de Sócrates, 

primeiro deve-se considerar que não há distinção aparente entre a criança de 

natureza filosófica e as outras crianças. Assim, essas crianças serão filhas também 

dos demais cidadãos, não especificamente dos que compõem a classe de 

administradores. Para se considerar qual é a formação do filósofo convém olhar três 

pontos: a condição do cidadão comum; depois, as crenças educativas; ainda, a 

natureza própria ao filósofo. 

 Afinal, em que acreditam o cidadão dessa cidade? O Homem da cidade de 

Sócrates vive da verdade no sentido de verdade dogmática. Ignora o modo de 

definição das leis, o saber verdadeiro que sustenta a cidade, as discussões entre os 

governantes, que pode haver outro regime melhor que o dele, e que suas crenças 

são não verdadeiras. Nesse contexto de ignorância, Sócrates define a educação que 

deve ser apreendida pelos moradores. 

Consequentemente, se faz preciso saber: que tipo de história é admissível 

contar? Quais saberes devem ser transmitidos no processo educativo? As histórias 

e saberes ensinados devem ser nobres. N’A República, as leis, educação e crenças 

não devem se fundamentar em algo impreciso, porém, serão elas verídicas, ou seja, 

elas condizem com acontecimentos que ocorreram? Não importa se as histórias são 

verídicas, o que importa é que elas transmitam como mensagem principal a 

harmonia que deve permanecer na cidade, seja na educação do jovem, do adulto ou 

da criança. Mas se não é verídica, essas histórias transmitem algum tipo de verdade 

ou transmitem só mentiras? Bloom (p. 367) enfatiza que, para Sócrates, os mitos 

são mentiras. Se Sócrates evidencia que os mitos são algum tipo de história no 

                                                                                                                                                                                     

Platão. Nesse contexto, observam que dentro da categoria política, Aristóteles define duas espécies, 
uma de fundação e outra de administração do regime estabelecido. Esse esquema pode ser adotado 
para a República. Nesta tese adota-se mais uma vez os comentários desses dois pesquisadores ao 
dizerem que n’A República há significativa diferença entre quem funda e quem cuida da manutenção 
do regime político da cidade justa.  
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sentido de fábulas, as histórias também são mentiras. Como tal, elas são 

inaceitáveis para um homem racional. Mas há um tipo de mito que é uma nobre 

mentira e não pode ser recusada. A nobre mentira é justamente uma tentativa de 

racionalizar a prática da justiça na sociedade civil, é uma parte essencial na 

elaboração de um regime que prioriza a defesa de princípios naturais em detrimento 

de princípios convencionais, mesmo que os legisladores reconheçam a 

convencionalidade em admitir princípios naturais. Comenta ainda Bloom que o 

observador cuidadoso verá na nobre mentira uma expressão política de verdades 

que sustentam as ações dos cidadãos, assim, todos precisam considerar tais 

verdades. Em outras palavras, há boas razões para se defender uma nobre mentira 

e é por isso que um homem racional estaria disposto a assumi-la como verdade. O 

ensinamento que Sócrates transmite é que uma boa sociedade exige uma falsidade 

fundamental pela qual os homens resistam a todas as dificuldades em nome do bem 

comum. 

Há um aspecto da nobre mentira que também merece destaque. A mentira 

dá ao governante o poder de coerção tanto interna quanto externa e dá ao filósofo o 

poder de mentir. Mentir, diz Sócrates, “compete aos chefes da cidade, para enganar, 

no interesse da cidade, os inimigos ou os cidadãos” (REP, 389b). Caso os cidadãos 

pratiquem a mentira entre eles, a desordem e o engano se instalam na cidade 

(382a-b) abrindo brechas ao vandalismo e a ataque externos (414 b-e).  

Como compete ao filósofo-rei mentir para proteger a cidade, são eles 

incumbidos de criar essas mentiras? As mentiras já estão criadas pelo legislador, 

Sócrates, os filósofos irão apenas preservá-las e divulga-las como sendo verdades 

absolutas. 

Os chefes não podem admitir a mentira entre os cidadãos devendo 

admoestar os que a praticam a fim de evitar conflitos internos e imperfeições. Ainda, 

as crenças e normas impostas devem ser vivenciadas como verdades, por que se 

uma decisão superior for interpretada pelos governados como sendo derivada de 

uma mentira a desestabilidade irá destruir a estrutura perfeita da cidade. A mentira 

deve ser verdade aos cidadãos.  O contexto da mentira na cidade de Sócrates a 

envolve na situação de discurso verdadeiro apenas porque demonstra que a nobre 

mentira deve ser compreendida como verdade. Desse modo, A República releva 

somente, como diz Casertano (2010, p. 18), um discurso que não mostra uma 

“verdade” com “V” maiúsculo.  
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Como transmitir essas nobres mentiras àqueles que se tornarão cidadãos? 

Algumas artes são capazes de transmitir as mensagens inerentes ao discurso que 

não é verdadeiro, mas que torna-se fundamental para a educação e manutenção da 

cidade. Sócrates percebe que duas artes devem se aplicar na educação inicial da 

criança: a música e a ginástica.  

A educação do cidadão deve começar desde criança com a prática da 

música e ginástica (REP, 377a).  Para Aldo Brancacci (2005, p. 103), Sócrates está 

preocupado com a parte da música que inspira e determina os desejos da alma. 

Assim, todos os poetas acostumados com a música dos regimes de não filósofos 

são banidos. A criança é educada ouvindo qual estilo musical? Sócrates analisa três 

elementos da melodia (REP, 398a-e): a palavra, a harmonia e o ritmo. Os três são 

indissociáveis, pois os dois últimos precisam acompanhar o primeiro e a harmonia e 

o ritmo devem seguir as palavras e não o inverso (400a). Essa formula é importante 

para evitar o descontrole dos conteúdos das músicas. Após expor que a forma 

musical deve ser controlada, Sócrates explica o tipo de harmonia cultivada na sua 

cidade: duas harmonias, uma violenta e a outra voluntária. Para Sócrates, esses 

modos musicais tornam-se convenientes à durabilidade da harmonia. Como diz 

Bloom (1991, p. 360), Sócrates se faz mestre da poesia e controla o que ela 

representa e seus devidos acompanhamentos. A música deve ser delimitada 

segundo o interesse da cidade porque ela contribui à formação da natureza do 

homem. 

Evanghelos Moutsopoulos chama atenção à questão de que a música, para 

Sócrates, forma o espírito e lhe imprime a noção de virtude e de estabilidade 

política. Para ele, a atuação da música no processo educativo se mostra da seguinte 

forma: “O Estado deve regimentar tudo o que lhe concerne; ora, a música concerne 

ao Estado; Portanto, o Estado deve regimentar a música” (MOUTSOPOULOS, 1959, 

p. 217). Para Moutsopoulos, Platão inaugura a prática musical educativa como 

função do Estado. O cidadão, desde criança, precisa ser formado para a perfeição e 

o responsável pela educação é o Estado. Sócrates acredita que os modos musicais 

são importantes no processo educativo do Estado porque eles influenciam as ações 

das pessoas para um determinado modo de ser. Se os músicos criam a música e a 

aplica para determinados fins, os homens irão relacionar o fim para qual a música é 

aplicada e aquela determinada música. No caso das músicas militares, uma vez que 

são tocadas nos momentos de atividade militar ou patriótica, criam-se ligações entre 
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aquele tipo de música e aquele determinado comportamento exigido pela música. 

Desde que se estudem canções voltadas à guerra, ao começar da infância, essas 

canções servem de inspiração aos homens diante das batalhas. O mesmo acontece 

em outros momentos com outras canções. É preciso orientar os tipos de harmonias. 

A música é apenas um dos primeiros passos, junto á ginástica, para a 

formação do cidadão. Um dos fatores relevantes ao ensino da música desde a 

infância é a inserção, em caráter propedêutico, de conhecimentos voltados à 

situação inteligível. Afinal, a estrutura da música é matemática a qual concorda com 

o conteúdo das disciplinas voltadas à formação do filósofo. Mesmo que nem todos 

se tornem reis-filósofos porque os limites impostos pela natureza os impedem, a 

educação deve ser a mesma. No dizer de Moutsopoulos, a educação, mantida com 

recursos da cidade, permite a retenção de conhecimentos suficientes, para submeter 

os homens à força da ideia do bem.  

Apesar de a música indicar a perfeição da ideia do bem, ela, ao ser aplicada 

para fins pedagógicos, é um discurso totalmente verdadeiro? Sócrates fala que 

música tem dois aspectos discursivos relevantes ao processo educativo, e destes, o 

caráter falso, aquele que “se discursa mitos” (mýthos légomen), e equivale a contos 

ou fábulas no sentido atual é o mais importante para a educação na sua cidade. São 

discursos criados para educar as crianças e moldar seu comportamento a partir das 

coisas que deve ou não acreditar. O problema que Sócrates encontra é que esses 

mitos podem educar em um sentido não coerente com a proposta de uma cidade 

justa. A alma do indivíduo se tornaria injusta semelhante à situação em Atenas e 

outras cidades. Nas cidades gregas os poetas são os responsáveis por esses 

discursos como é o caso de Homero e Hesíodo que criam fábulas más (REP, 377c-

d). Eles desenham uma imagem dos deuses que não condizem com o que são. 

Essa mentira sobre os maiores é a maior de todas. Sócrates diz: “a maior das 

mentiras e acerca dos seres mais elevados, é que Uranos tenha tido o procedimento 

que Hesíodo lhe atribui, e depois Cronos se vingou dele. E os atos de Cronos e o 

que sofreu por parte do filho” (REP, 377e-378a). Na Teogonia Hesíodo descreve 

como Cronos chega ao poder por castrar Urano, seu pai. Também mostra como 

Zeus, filho de Cronos o destrona e assume o poder. Na Ilíada, Homero fala de 

deuses que guerreiam entre si, que matam seus filhos e maltratam suas mães 

(PEREIRA, 2001, p. 88). Esses são discursos que não devem ser ditos aos jovens 

para evitar que suas ações tenham como parâmetro as ações injustas narradas 
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sobre deuses. Esses contos sancionam a prática da extrema injustiça, analisa 

Rosen (2005, p. 88-89). Eles não possuem nenhuma nobreza, o que contraria a 

orientação para a virtude. Buscar o melhor de si em detrimento de alguma nobreza 

exige uma educação inicial da criança em que “as fábulas que ela ouve sejam as 

mais belas e as mais apropriadas para ensinar-lhe a virtude” (REP, 378e). Portanto, 

esses discursos sobre contradições, brigas familiares entre os deuses e suas 

guerras, devem ser excluídos da educação dos guardiões (379a).  

No regime político de Sócrates, os deuses e heróis precisam ser superados 

e reorientados para outra direção. Sócrates não negligencia o valor de algo divino, 

mas começa a perceber que é mais importante se fundamentar na divindade que há 

na inteligência humana. É desse modo que Sócrates, como arauto da inteligência, 

direciona as divindades para se aproximarem da perfeição que a inteligência pode 

revelar.  

Sócrates, lembra ainda Rosen (2005, p. 89-90), não está preocupado com a 

verdadeira natureza de deuses como Zeus, Cronos e outros. Para ele é relevante o 

que se pode falar desses seres superiores, não o que são no sentido dos poetas de 

Atenas. Os deuses do Olimpo se revelam como simples personagens de um 

discurso falso e perverso.   

Sócrates destrói a imagem dos deuses em que a tradição acreditava. Deles 

só resta seu aspecto divino, nada mais. São deuses imperfeitos que se assemelham 

aos homens. Para Sócrates, se há algum deus, este é “essencialmente bom”, não é 

prejudicial a ninguém, não é causa de mal algum, só é causa do próprio bem, sem 

mistura. Quem disser o contrário deve ser punido por atribuir à divindade algo que 

não é. Diz Sócrates: “Mas deus, como tudo que é divino, é em todo ponto perfeito [tà 

pánte árista] (REP, 381b, acréscimos nossos). O sentido de “perfeito” (árista)   nessa 

passagem refere-se a algo divino que é excelente em tudo, pois não há um grau de 

divindade superior a esse ser divino. Do mesmo modo que o melhor não pode se 

tornar nem melhor do que é e nem pior, deus não muda, não se altera nem se 

transforma em algo que não é, ele é inteiramente o superior. Para Strauss (1978, 

p.85) Sócrates expõe o que pode ser chamada de duas leis teológicas. A primeira lei 

teológica é que deus é bom. Consequentemente deus não é a causa de todas as 

coisas, mas só das coisas boas. Isso equivale a dizer que deus é justo; a outra lei 

teológica afirma a simplicidade de deus, tese esta que é, em certa medida, um mero 

corolário da primeira. A segunda lei tem duas implicações: deus não muda sua 
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aparência ou forma (eidos ou ideia), ou seja, ele não se transforma em uma 

variedade de formas; ainda, ele não engana nem mente, assim, seus atos e palavras 

só revelam a verdade. Da multiplicidade e contingência dos deuses, à unidade e 

imutabilidade de um só deus. Mas não se deve concluir que esse deus uno, perfeito 

e incorruptível é um ser personificado tal como os deuses em Homero e Hesíodo. 

Esse deus perfeito não tem face e nem corpo. Também conforme Bloom (1991, 

p.353), a crítica à poesia que envolve a questão dos deuses constitui uma teologia. 

Uma teologia que não tem a pretensão de estabelecer alguma verdade, ela é 

somente medicinal. Sócrates não diz nada sobre a natureza das relações dos 

deuses com os homens ou se eles se importam com a vida humana. Na visão de 

Sócrates os deuses devem ser bons e só podem causar bondade. Bloom enfatiza 

que, sobre essa questão dos deuses, o mais profundo ensinamento implícito é que o 

bem é o princípio maior e mais poderoso do cosmos. 

 O novo discurso que deve ser dito pelos poetas e declamado pelos mais 

velhos é o de um deus perfeito, um mito falso, mas benéfico para a cidade. Desse 

modo, Sócrates prepara seus habitantes para superar também o mito benéfico e se 

dirigirem a ideia do bem, seja pela pessoa do guardião administrador, ou pela 

harmonia da cidade, ou por autocontemplação quando se estiver apto a esse ato. A 

poesia de caráter pedagógico deve tornar os homem melhores segundo sua 

natureza. Essa educação inicial é uma orientação para todos da cidade. 

Após indicar os primeiros passos da educação geral com o objetivo de tornar 

o homem melhor em sua virtude, Sócrates se volta para um tema diretamente 

relacionado à formação da classe dos guerreiros. Ele dá atenção à virtude coragem 

(REP, 386a), mesmo sem explicar o que ela é, com o objetivo de eliminar o temor 

que os guerreiros têm da morte. Por que os guerreiros não devem temer a morte? 

Sócrates observa que, segundo a tradição ateniense, a coragem não depende das 

crenças nos deuses que povoam os céus, antes, depende de crenças sobre o 

Hades que geralmente é pensado como uma região subterrânea e atemorizante. Se 

não é para dar crédito ao deuses celestiais, pior ainda aos deuses das profundezas 

da terra caracterizados por seu aspecto aterrorizante. Bloom (1991, p. 354) destaca 

que Sócrates tem uma atitude totalmente negativa. Ele proíbe as crenças sobre 

mortos e Hades sem pretender dizer o que deve ser dito no lugar delas. Sócrates 

não fala nem sobre a existência do hades e nem sobre se há vida após a morte. Sua 

atenção, lembra ainda Bloom (p. 353), prende-se no ponto de que a morte não deve 
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ser assustadora. Sem o temor da morte os homens podem viver plenamente na 

cidade. Desse modo, a coragem não consiste mais em lutar para viver por temor da 

morte, mas lutar pela cidade. Junto ao temor da morte, deve-se eliminar também “as 

lamentações e as queixas que se costuma por na boca dos grandes homens” (REP, 

387d). Portanto, não somente os deuses, mas também homens considerados 

melhores em tudo segundo a tradição grega, os heróis, a exemplo de Aquiles, não 

devem lamentar as mortes de parentes e amigos.  

Para Bloom (1991, p. 354) Sócrates leva Aquiles para o primeiro plano, 

analisa seu caráter e acaba com a imagem do herói enquanto modelo para os 

jovens. Se a figura de Aquiles, o herói dos heróis, mais do que qualquer doutrina e 

lei, influencia as almas dos gregos e de todos que buscam a glória, tal figura precisa 

ser apagada, esquecida e superada. Sócrates, conclui Bloom (p. 353-356), ensina 

que se Aquiles é o modelo, os homens, que quando jovens são guerreiros, não 

prosseguirão à filosofia.  

Bloom (p. 354) ainda destaca que Sócrates entra em uma disputa com 

Homero para ver quem assume o título de mestre dos gregos. Bloom só não 

percebe que quem entra em luta não é Sócrates e Homero, mas o próprio Platão 

contra Homero, Sócrates é um personagem tal como Aquiles. Nascido entre os 

gregos, os dois são fortes guerreiros, mas diferenciam-se na postura de vida. 

Enquanto Sócrates se dedica à filosofia, Aquiles se deleita nas iras e paixões. 

Enquanto Sócrates tenta fazer que o homem velho e filósofo seja aceito como 

modelo, Aquiles se apresenta jovem, forte e impetuoso. Este é um dos aspectos que 

Bloom se destaca novamente. Para ele, Uma das principais metas de Sócrates é se 

colocar no lugar de Aquiles como representação autentica do melhor tipo de homem. 

Deuses, heróis e a situação do hades são substituídos ou esquecidos para não 

desencadearem nos jovens um comportamento “leviano e mau” (REP, 392a). Se 

quem relata a vida dos deuses e heróis são os poeta, eles precisam repensar o que 

divulgam. Sócrates se volta à vigília dos poetas para permitir o uso somente de 

versos sobre um caráter bom. Caso contrário, qualquer poeta deve ser excluído. 

A reformulação das crenças é uma das etapas de delimitação do que deve e 

não fazer parte do currículo da educação de crianças e jovens. Depois, Sócrates fala 

da parte da música que não é falsa, delimita-a no que é útil para a formação dos 

guardiões. Por fim, analisa o tipo de ginástica que deve ser praticada em conjunto 



108 

 

com a música. Essa educação inicial prepara os guardiões para serem fortes 

fisicamente, robustos na inteligência e altamente patriotas. 

Não é o novo homem de Sócrates orientado a ser o melhor? Melhor 

fisicamente e melhor em inteligência? Os mitos da tradição, principalmente com 

Homero e Hesíodo orientam o homem ao pior. A formação da cidade de Sócrates, 

afasta os homens dos mitos prejudiciais e os inspiram com mitos benéficos. O 

homem da melhor cidade é forte fisicamente e deve ser forte o suficiente para se 

manter firme contra as crenças que ponham em questionamento suas crenças. 

Afastar-se das tradições de Atenas exige que o legislador da cidade de 

Sócrates fira o pai que lhe favoreceu a vida, o pai da educação dos Gregos, 

Homero. Nesse momento, é o próprio Platão que entra em cena. Ele é o 

encarregado de matar o pai por ter ferido os deuses da verdade. Porém, como 

Platão não aparece como personagem ou de outro modo, o regime que é legislado 

por Sócrates, Glauco e Adimanto é que se encarrega do parricídio. A reorientação 

da educação dos poetas consiste na educação segundo os interesses de um 

governo montado na sabedoria. 

 

4.3 IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES 

 

Submetida a leis que preservam a cidade, a educação se preocupa em 

educar bem os cidadãos, especialmente, os jovens de natureza filosófica. Entenda-

se que “educar os cidadão” não se restringe somente aos homens. As mulheres 

precisam dessa educação. Sócrates, depois de falar sobre as atividades dos 

guardiões, administradores e auxiliares, fala sobre as quatro virtudes (temperança, 

coragem, sabedoria e justiça). A questão das mulheres entra em cena de modo mais 

detalhado somente sob a exigência de Polemarco no início do Livro V. 

Em vários momentos, Sócrates diz que as mulheres devem ter uma 

educação similar ao homem ou o mesmo mérito que este, mas fica o tempo todo 

sem analisar a questão. Como ele menciona, o receio em especificar esse assunto é 

porque sua analise se mostra a mais absurda diante dos tipos de educação nas 

cidades de sua época. N’A República, Sócrates fala abertamente sobre todos os 

seus pensamentos que são contrários às práticas atenienses. Pensar em uma 

cidade alternativa exige pensar também um cenário sobre as relações de gênero 

que se mostra superior ao cenário das cidades gregas.  
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Sócrates fala o tempo todo de coisas que são absurdas para a cultura de 

Atenas. Ele destrona os deuses e heróis, tira as riquezas materiais dos guardiões, 

acaba com a vida dos governantes para depois ascender o guerreiro filósofo à 

condição de rei, e, ainda, dá poder à mulher. Estes últimos, no entanto, surge como 

um dos mais temerosos. Bloom (1991, p. 380) lembra que até o início do Livro V o 

que Sócrates sugeriu é grave, mas não estranho. A cidade é apenas uma Esparta 

melhorada que preserva suas virtudes e se afasta de seus piores vícios. Sócrates 

melhora o regime espartano, evita que a classe dominante persiga os pobres, 

suprime o desejo de riquezas e modera a orientação exclusiva para a guerra. Ao 

mesmo tempo, abranda o temperamento belicoso dos homens. Essa reinterpretação 

de Esparta é preciso para que se incluam alguns elementos de Atenas. Bloom 

percebe que, para completar seu trabalho, Sócrates terá de enfrentar três ondas 

fantásticas que ameaçam engoli-lo. Uma é o governo dos filósofos, as outras duas 

são: a mesma forma de vida para mulheres e homens; e a comunidade de esposas 

e filhos. 

Não somente o homem, a mulher é útil na formação da cidade. Homem e 

mulher participam do mesmo poder real, cada um agindo do seu modo. Não há 

superiores entre eles, entre reis e rainhas, ou entre agricultores e agricultoras, 

artesãos e artesãs, guerreiros e guerreiras, as diferenças não indicam superioridade 

ou inferioridade, mas compartilhamento de poder, isto é, manutenção comum da 

harmonia. 

No regime de Sócrates, a mulher passa pelo mesmo processo educativo que 

os homens enfrentam no desenvolvimento de sua natureza no sentido do que é 

melhor. Apesar dessa formação igual, Sócrates não nega as diferenças marcantes 

entre eles. A mulher, por condição de seu corpo, mesmo alcançando seu melhor 

desempenho, tem menos força do que o homem quando está em seu melhor, 

porém, a natureza é a mesma. Uma mulher com a natureza voltada à sabedoria, não 

é inferior ao homem de mesma natureza, assim ocorre com os outros tipos de 

naturezas presente na cidade. Ela, a mulher, adquire diferenciação a partir de sua 

ocupação na cidade tal como acontece com o homem, não a partir de sua condição 

feminina. Esse é o primeiro escândalo dito por Sócrates.  

Strauss (1978, p. 116) lembra que não há nenhuma diferença essencial no 

que se refere à natureza do homem e da mulher, porque no momento de executar 

alguma arte, todos possuem a mesma natureza a qual deve se manter em acordo 
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com a função que cada desempenha na sua classe em harmonia com as outras 

classes. Para Strauss, a exigência de igualdade dos dois sexos demanda uma 

reviravolta completa de costume, uma reviravolta que Sócrates mostra menos 

absurda do que risível. Porém, seguindo Bloom (1991, p. 381), a igualdade entre 

sexos, não é pouco impactante, das coisas que Sócrates diz é uma das mais 

absurdas. Esta tese propõe que justamente porque é extremamente absurda é que 

se torna risível, não para os moradores da cidade perfeita, mas para os educadores, 

para os poetas da tradição como é o caso dos poetas cômicos indicados por 

Sócrates. Não é risível para Sócrates porque, como diz ainda Strauss (1978, p. 114), 

para Sócrates o risível é o que se impõe contra a natureza. Algo que leve ao 

desempenho do que é natural, ou seja, do que é próprio a cada um, é bom, aceitável 

e justo e em momento algum é risível. Os costumes que vêem alguma diferença de 

conduta entre os dois sexos são repensados como sendo diferença contra a 

natureza. Sócrates, então, propõe uma mudança revolucionária, comenta Strauss. O 

critério para se especular sobre a questão do sexo, não é olhar suas diferenças ou 

semelhanças a partir das desigualdades da tradição ateniense, mas a partir da 

natureza de cada cidadão. Segundo o que Sócrates diz sobre justiça, homem e 

mulher devem praticar a arte para a qual estão inclinados por natureza, 

independentemente do que dizem os costume, convenções ou leis. Desse modo, a 

igualdade dos dois sexos torna-se possível, ou seja, de acordo com a natureza. 

A mulher guerreira e o homem guerreiro são iguais em natureza, ambos 

possuem a natureza de prata. Assim acontece com os outros tipos de natureza. Mas 

uma mulher guerreira na medida em que se desenvolve até o a arte da guerra será 

igual ao homem que se desenvolve em tudo na arte de guerrear? A mulher é igual 

ao homem, mas essa igualdade não nega as diferenças físicas.  

A partir dessa noção de igualdade da natureza e diferença física pode-se 

pensar na seguinte provocação enfatizada por Bloom (1991, p. 383). Se Sócrates 

admite que as melhores mulheres são inferiores em capacidade comparadas aos 

melhores homens, então é altamente improvável que qualquer mulher possa 

alcançar o mais alto nível na classe mais altas. Assim, afirma Bloom, toda sua 

educação como guardiãs é desnecessária. Se o impulso sexual deve ser controlado 

e se não cabe a mulher exercer seu papel entre os guardiões porque ela não é igual 

ao melhor dos homens,  se a natureza é o único critério para uma mulher ser 

guardiã, o número de mulheres na classe dos governantes seria muito inferior aos 
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homens. Nesse contexto, Bloom observa que o principal motivo das mulheres serem 

colocadas entre os guardiões não é por possuírem as mesmas capacidades que os 

homens, mas precisamente porque eles não podem ter filhos. Bloom se pergunta: 

por que, então, Sócrates insiste na mesma formação para homens e mulheres? As 

mulheres quase não são mencionadas nos primeiros quatro livros d’A República. Por 

que não deixar os homens se ocuparem com as coisas da cidade enquanto as 

mulheres se preocupam com as coisas do lar? A partir dessa questão Bloom (p. 

383-384) supõe como seria o comportamento feminino em uma cidade que não a de 

Sócrates para pensar como a mulher se enquadra na cidade perfeita: o caráter das 

mulheres em uma sociedade tem muito a ver com o caráter dos homens, pois 

quando os homens são jovens, as mulheres têm muito a ver com a sua criação, e 

quando ficam mais velhos, põe-se a agradá-las; em particular, as mulheres têm uma 

ligação mais forte para a casa e filhos do que os homens o que as envolve em 

resolver situações privadas que possam se opor à cidade; elas não gostam de 

enviar seus filhos para a guerra; além disso, incitam os homens ao desejo de possuir 

dinheiro; e, por fim, dos dois sexos, o feminino desempenha um maior papel na 

corrupção de regimes políticos. Sócrates mostra nos livros VIII e IX como as 

mulheres educadas em constituições corrompidas contribuem na manutenção e 

degradação do regime político. A importância em educar a mulher com o mesmo 

sistema educacional do homem, não é porque ela tem a mesma natureza, mas é 

porque se ela não segue os mesmo procedimentos que os homens seguem com fins 

de manter a harmonia na cidade, ela pode levar a cidade à destruição por 

disseminar a desarmonia ou mesmo invalidar o argumento que constrói o melhor 

regime político.  

Se toda a cidade não for educada para as virtudes, ela não subsiste. A 

cidade de Sócrates é um lugar sem casas, e, para Bloom (p. 383), nessa cidade as 

mulheres têm mais a superar se quiserem aceitá-la porque na medida em que suas 

naturezas passam a amar o que há de melhor, elas impõem aos homens um amor 

semelhante. Portanto, a mulher deve compartilhar os mesmos gostos dos homens, 

ou eles resistirão amar a sabedoria, ao bem em si, consequente resistirão a 

qualquer regime político como o de Sócrates. Bloom destaca ainda um papel 

secundário para a mulher no ponto que se refere ao alcance do melhor desempenho 

na execução de alguma atividade, assim, o melhor homem, por ser mais forte 

fisicamente e por não ser obrigado a se recolher mensalmente devido a uma 
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condição física da mulher, executaria uma determinada função melhor que a melhor 

mulher. Porém, no ponto que se refere à educação, ao ensinamento das crenças e 

ao controle dos sofrimentos providos pelo apego à prática sexual, a mulher parece 

ter maior relevância. Não é exagero supor, a partir de Bloom, que a mulher assume 

o papel educativo, apesar de Sócrates não mencionar nada sobre esse aspecto. 

Assim, seu papel não seria diferente do papel do homem uma vez que todos cuidam 

da cidade. Na classe dos guardiões, ela assumiria a mesma função do homem sem 

que sua condição física diminuísse em nada suas atribuições.  

Na situação em que cada um assume o melhor exercício possível de seus 

afazeres, homens e mulheres devem conviver igualmente. Mas como é essa 

convivência? Sócrates analisa que a vida entre homens e mulheres deve priorizar o 

compartilhamento do que é inerente à sua natureza e a sua classe na cidade. 

Devem, inclusive, nos exercícios, nas lutas e nos banhos, conviverem nus para 

motivar o respeito mútuo. Se o intuito é levar a sério a educação dos que guardam a 

cidade, não se deve permitir o riso porque homens e mulheres treinam em tais 

condições. Da mesma forma que antes era ridículo a permanência de jovens e 

velhos nus durante as lutas, e depois essa permanência se torna prática aceita 

consensualmente, deve-se exercer o nudismo entre sexos diferentes para que o 

aspecto do impulso sexual descontrolado se suprima entre os guardiões e 

predomine a moderação. 

Bloom (p.382) ressalva que a proposta inovadora de Sócrates se 

fundamenta em uma prática vivida entre os homens de Atenas. Os gregos 

mostraram que os homens civilizados podem ser moderados mesmo ao estarem 

nus. Eles foram capazes de superar a vergonha da nudez praticando-a nos 

ginásios.  No ginásio de cidades como Atenas, a nudez pública não é risível.  

A proposta de Sócrates busca um tipo de moderação superior à praticada 

nos ginásios atenienses. A moderação deve ser praticada também, publicamente, 

em momentos que envolvam a nudez entre homens e mulheres. Bloom (p. 382) 

lança uma questão sobre esse ponto ao perguntar se faz sentido dizer que a 

proibição publica da nudez entre homens e mulheres se resumem somente em uma 

questão de convenção social. Um dos motivos de proibição da nudez é porque ela 

incentiva a licenciosidade na medida em que o exercício da civilização precisa de 

algum domínio sobre a prática sexual.  
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A nudez entre homens não é algo muito absurdo porque é fácil 

dessexualizá-los uma vez que a cidade, para sua preservação, não precisa da 

prática do sexo entre eles. Mas se a cidade quer se preservar é necessário 

incentivar o apetite sexual entre homens e mulheres. Conceber novas crianças é a 

melhor forma de gerar novos habitantes que são totalmente fiéis às crenças e 

costumes. A manutenção da cidade requer a atração sexual mútua entre homens e 

mulheres. Tentar dessexualizá-los não seria contradizer as necessidades de 

procriação na cidade? Bloom, então, enfatiza que o que Sócrates propõe não é a 

proibição total da prática sexual, por isso, o objetivo dos ginásios seria subvertido. A 

lei deveria ao mesmo tempo incentivar e proibir a atração mútua entre os sexos, 

observa Bloom. Com a questão da nudez de homens e mulheres nos ginásios 

Sócrates, diz ainda Bloom (p. 386), politiza o erótico o que leva ao esquecimento do 

corpo. Segundo Bloom, Sócrates esquece o corpo, e esse esquecimento é o pré-

requisito da igualdade entre homens e mulheres.  

Dizer que Sócrates esquece o corpo não é no sentido de que há uma 

desvalorização do corpo. A politização do erótico demonstra a importância 

fundamental que o corpo possui para a cidade. Bloom (p. 386-387), não diz 

claramente, mas deixa entender que “corpo” quer dizer sede dos instintos e desejos 

sexuais, o lugar em que eros se manifesta. A politização de eros é importante para a 

harmonia da cidade porque só através de tal feito é que pode se submeter o cidadão 

às decisões tomadas pelo filósofo-rei. Não apenas os comportamentos sociais, mas 

os comportamentos sexualmente instintivos se submetem ao regime político 

governado pelo melhor dos homens. 

 A inibição e controle da libido tem importância fundamental no 

desenvolvimento da cidade de Sócrates. Não só facilita as lutas e cultiva a 

moderação, mas permite o controle da procriação. A moderação sexual é o 

momento n’A República que dá suporte ao que fica conhecido por número nupcial, 

segundo se expos no capítulo anterior. Se no Livro VIII com o número nupcial 

Sócrates define uma aplicação geométrica no controle da procriação, ao mesmo 

tempo em que desfaz qualquer influencia divina segundo os critérios de Atenas, no 

Livro V Sócrates mostra como se processa efetivamente aquela aplicação e o que 

deve ser dito ao publico para salvar a cidade. 
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N’A República, em seu regime político, Sócrates une homens e mulheres na 

função de salvar a todos. Um círculo se fecha. A cidade de Sócrates eleva-se à 

condição divina. Um novo círculo se abre.  

 

4.4 O INCESTO, PRÁTICA LEGITIMADA PELO REGIME POLÍTICO 

 

Antes de se fechar o círculo que envolve a fundação inicial da cidade, é 

preciso tocar ainda no assunto da politização de Eros, porque a prática sexual 

mostra-se como uma peça fundamental no argumento de Sócrates.  

As mulheres estão liberadas para fazer sexo com qualquer um de sua classe 

e estes com qualquer uma delas. Não há controle nas relações sexuais? O número 

nupcial não é uma forma de controle? Não é o controle de toda prática sexual, o 

numero nupcial é uma forma de controle somente dos casamentos com fins de 

procriação.  

Desse modo, os filhos são de todas e de todos eles. Se não há pai e mãe 

reconhecidos hereditariamente, há família? Não há família como um grupo de 

pessoas que estão ligados consanguineamente e que alguns são responsáveis pela 

educação dos filhos, a família são todos os moradores da cidade, esta é a grande 

comunidade, mas a educação é dada pela cidade. Strauss (1978, p.117) lembra que 

a abolição da família não significa, primeiramente, a introdução da promiscuidade, 

significa a regulamentação sexual a partir do que é útil para a cidade ou do que é 

necessário para o bem comum. Pode-se dizer que a consideração da utilidade 

substitui a consideração do sagrado: humanos do sexo masculino e feminino se 

unem para copularem exclusivamente para a produção do melhor descendente, de 

maneira semelhante aos criadores de cães, pássaros e cavalos que buscam uma 

melhoria genética para seus animais. As reivindicações do deus Eros são 

silenciadas e a nova ordem afeta a proibição habitual contra o incesto, uma das 

regras mais sagradas segundo a tradição ateniense. No novo regime, ninguém vai 

saber quais são seus pais naturais, filhos, irmãos e irmãs, mas irão considerar todos 

os homens e mulheres da geração mais velha como seus pais e mães, de sua 

própria geração como seus irmãos e irmãs, e da geração mais jovem como seus 

filhos (REP, 463c).  

Ninguém deve saber quem é filho ou pais biológicos. Homens e mulheres 

devem acasalar com o intuito de gerar bons filhos para o Estado o qual irá educá-los 
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segundo o que é prescrito nas leis. Fora da idade de procriação ou sem permissão 

do governo não se pode procriar. Mas se homens e mulheres ultrapassarem essa 

idade, devem ter a liberdade de se unirem a quem quiserem.  As únicas exceções 

são: “suas filhas, mães, netas ou avós; [...] a seus filhos, pais e parentes em linha 

direta, descendente ou ascendente” (461c). Sócrates conclui que o governante 

consegue impedir a procriação incestuosa dizendo que ninguém deve se unir a 

quem nasceu no décimo ou sétimo mês do dia em que qualquer deles foi nubente 

(461d), mas no mínimo um tipo de incesto ainda é válido, a união entre irmãos. O 

efeito dessa lei proibitiva deve surtir efeito sobre homens e mulheres no sentido de 

que eles não precisam se preocupar com o ato incestuoso. Se a cidade tem o poder 

de instituir o que deve ser feito, toda a responsabilidade é de suas tradições. Assim, 

uma ação como a pena de morte pode ser aplicada sobre os nascidos para impedir 

a geração de indivíduos com problemas físicos e mentais ou que não se adequem 

às regras de nascimento. Mais uma vez a nobre mentira surge no diálogo para 

orientar as ações dos governados  sobre a questão de casamentos e procriações.  

Sócrates não condena a prática sexual, não se é proibido fazer sexo por 

fazer, mas o administrador deve controlar os números de matrimônios e orientar a 

moderação sexual. Os matrimônios devem ser controlados para gerar bons filhos ao 

Estado. A forma de controle são os falsos mitos. No contexto matrimonial, os falsos 

mitos assumem a forma religiosa, porém, uma religiosidade fundamentada na 

imutabilidade da ideia do bem por postular um deus imutável.  

Acreditar que o momento de união com fins de procriação é um ato religioso, 

não é acreditar que há deuses personificados que agem diretamente sobre o 

embrião. Não há deuses no sentido contado pelas mentiras sem nobreza de Homero 

ou Hesíodo e os restantes poetas (REP, 377d). Como lembra novamente Bloom 

(1991, p. 384), as relações sexuais com fins de procriação, ou seja, os casamentos,  

são sagradas devido a sua forma religiosa de culto.  

Casamentos na cidade de Sócrates devem ser vistos como sagrados. Mas, 

observa ainda Bloom (p. 385), se há algo como casamento, não significa nada mais 

do que uma relação sexual temporária, pois não há casas particulares, não há 

reconhecimento de paternidade. O aspecto religioso dos casamentos é necessário 

porque mesmo sem um compromisso com algum elo familiar específico, os cidadãos 

devem acreditar no poder desses relacionamentos. A consequência dessa prática 

sagrada é que restringe a religiosidade a uma ação em benefício da cidade. Esta 
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assume para si o papel religioso, além de todos os outros papéis como o papel de 

educadora, de paternidade e também de maternidade. Ela é mãe e pai de seus 

habitantes os quais são todos irmãos. Dessa forma, do mesmo modo em que a 

atividade erótica se torna uma parte do dever público, a prole se torna parte do 

patrimônio público. A família é abolida, e a cidade assume seu papel.  

Bloom (p. 386) observa que as prescrições de Sócrates sobre a família 

realmente significam que todo mundo na cidade está intimamente relacionado, não 

há primos, todo mundo é, pelo menos, irmão ou irmã de todo mundo. Para Bloom, 

Sócrates pede sanção divina para aqueles amores incestuosos. O mais absurdo do 

que Sócrates diz, é a permissão, até certo nível, do incesto. Se por um lado, não é 

permitido a procriação entre parentes, por outro, nada é dito sobre a prática sexual 

fora do contexto da procriação.  

Sócrates apresenta um modelo de procriação que não existe em nenhuma 

cidade. Por lei todos os membros da cidade são o mais próximos de parentes e eles 

não conhecem os seus parentes naturais. Se os que se unem para gerar filhos são 

irmãos segundo o regime de Sócrates, eventualmente podem ser primos, irmãos de 

sangue, pai e filhos sem que saibam. Bloom (p. 385) diz que deve haver incesto 

nesta cidade  e que Sócrates permite a prática mais absurda entre as relações 

heterossexuais.  

Nenhum dos nascidos deve ser reconhecido como filhos de sangue, são 

todos irmãos. Eles devem ser gerados segundo a autorização da cidade (REP, 

461b). Se todos são irmãos, Sócrates tira o reconhecimento de pai e mãe biológicos. 

São pais porque geram, mas são irmãos porque a filiação é passada para o poder 

do administrador. Como todos os costumes giram em torno do que faz a cidade ser 

a melhor, a noção de pai e mãe dada aos indivíduos não tem a mesma importância 

que tem em outras cidades. Na relação incestuosa dessa cidade há uma verdade 

que legitima a prática. Só há incesto entre irmãos porque é o que todos são. Logo, 

não há incesto entre pais e filhos, mesmo que ocorra o ato sexual.  

Na cidade de Sócrates ninguém sabe que seus parentes são aqueles que 

estão em união. Se a cidade é quem determina o caráter sagrado dos matrimônios; 

não há como reconhecer filiação hereditária, consequentemente, o incesto é 

permitido na medida em que não interfira na formação da cidade. Sem essas 

condições reprodutoras, não há governo dos melhores dos homens, o filósofo não 

governa. As condições procriadoras são responsáveis pela geração dos habitantes 
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segundo cada natureza e pela formação de homens e mulheres que preservem a 

harmonia entre as principais virtudes, assim, como pela garantia da continuidade do 

reino do melhor dos reis. A prática do incesto surge de maneira legitimada como 

uma das condições necessárias para uma cidade se erguer de modo harmônico, de 

modo justo. O ser justo, isto é, a ação em favor da harmonia da cidade está em 

primeiro lugar. Os governantes, filósofos reis, não podem hesitar em moldar tudo e 

todos em detrimento de sua cidade e, consequentemente, da manutenção de seu 

poder. 

 

4.5 DEGRADAÇÃO DA CIDADE  

 

No Livro V d’A República o controle da procriação permite gerar homens e 

mulheres segundo os interesses da cidade, no Livro VIII mostra-se qual cálculo deve 

promover o melhor controle da procriação. Desse modo, o número nupcial está 

ligado diretamente às festas matrimoniais, porque esclarece para o administrador 

um método seguro que justifica a prática sexual com fins de procriar.  As pretensões 

de um regime político harmonioso, justo, reorienta a voluptuosidade da prática 

sexual para o contexto da cidade perfeita. 

Mas será possível controlar totalmente uma prática que surge do impulso 

das paixões de modo voluptuoso e aparentemente descontrolado? Será possível 

controlar todas as abrangências da atividade sexual?  Sócrates percebe que as 

inconstâncias das paixões sexuais podem em algum momento fugir do controle do 

administrador e ir contra a harmonia da cidade. O problema é que não se pode abolir 

definitivamente o sexo porque é preciso, ao menos, gerar novos homens e 

mulheres. O que, então, pode acontecer se algo der errado no controle da 

procriação? O que seria esse “algo errado”? Errado é um homem se unir a uma 

mulher em idades não permitidas pelo administrador e dessa união gerar filhos que 

permaneçam na cidade.  Uma atitude dessas tem como consequência o descontrole 

sobre a natureza dos homens, fator este suficiente para enfraquecer a estrutura 

harmônica da cidade e transformá-la em desarmônica. 

Sócrates enfatiza que, por ignorância dos guardiões, o motivo do 

descontrole tem inicio no momento em que se une noivo e noiva fora da ocasião 

própria. Se essa união não segue a estrutura do numero geométrico, o filho gerado 

terá o mesmo tratamento que os outros. Ele pode ascender ao governo. No posto de 
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guardião administrador, devido a sua natureza não nobre, não terá muito zelo pelas 

leis da cidade e dará inicio à sua destruição (546d-547c). Após a cidade régia ser 

aclamada como a melhor de todas, Sócrates descobre algo que tem o poder de 

destruir todo seu discurso sobre o melhor regime político.   

A união fora da ocasião gera filhos que não estão em acordo com as leis da 

melhor cidade. Essa união está sob o controle do administrador e ele ignora que 

aquela não é a ocasião certa. Se os critérios são definidos segundo o número 

nupcial e o que se disse antes sobre a procriação incestuosa, não há como a 

administração e os governados regularem todos os critérios de nascimentos. O 

problema é que tal método de procriação é o único que se apresenta de acordo com 

o caráter perpétuo da cidade e seus interesses. Descobrir que o melhor método de 

procriação, o qual acaba com pais e mães de sangue, revela a decadência do 

governo é uma tragédia das piores possíveis.  

Sócrates vê que o número nupcial na medida em que expõe as melhores 

idades de procriação, mostra outra coisa: há algo no regime perfeito que pode 

destruí-lo. A união de homens e mulheres em idades incompatíveis com as 

determinadas pelo número geométrico gera uma natureza confusa que macula e 

desarmoniza o regime perpétuo. Sócrates diz: “Vindo, portanto, o ferro a misturar-se 

à prata e o bronze ao ouro, resultará destas misturas uma falta de igualdade, de 

regularidade e de harmonia, falta que, em toda parte onde surge, engendra sempre 

a guerra e o ódio” (REP, 547a). A “anomalia desarmônica” ou desproporcional 

(anomalía anármostos) muda a formação da cidade que antes era harmônica, por 

corroê-la internamente. Diante da demonstração de que algo pode corroer a 

estrutura da cidade, Sócrates se propõe a análise dessa possibilidade e suas 

consequências.  

Antes de mencionar as formas degenerativas de sua cidade, Sócrates 

enfatiza um detalhe. Uma vez que aquela irregularidade desarmônica brote no 

interior das raças, não há mais como cessar o processo degradativo. As 

consequências da discordância de natureza dos nascidos em casamentos 

irregulares inicia uma nova etapa na ordem de exposição dos argumentos n’A 

República. Agora, Sócrates não mais vai explorar a construção da cidade perfeita, 

mas os efeitos que ela provoca. O primeiro efeito é o acender da sedição (té stásis) 

Se a busca por justiça encontra a harmonia, música, na forma de proporção 

contínua, a qual promove a ordem pública; especular sobre o que é discordante 
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deve gerar o oposto da justiça, o oposto de ordem pública, ou seja, a desordem 

pública, a sedição ou discórdia. 

O fundamento das cidades em processo degenerativo não será mais a 

harmonia inerente à ideia do bem que orienta as virtudes para o bem comum, mas a 

desarmonia gerada no bem particular. O critério universal se dissolve para dar lugar 

ao critério individual. Cada homem na cidade procurará agir em benefício de si 

mesmo sem valorizar a cidade como um todo. Assim, após vários conflitos entre as 

divisões e após a classe mais forte usar a força e se sobressair, todos chegam a um 

acordo público. Acordo (méson homológesan) que se fundamenta na desarmonia.  

Werner Jaeger (1995, p. 928) entende que n’A República Platão inaugura 

uma ciência segundo a qual “o conhecimento de um objeto implica ao mesmo tempo 

o do seu contrário”. Qual seria o contrário da cidade harmônica? Seria a cidade 

desarmônica. Mas qual é essa cidade desarmônica? É a cidade na qual o homem de 

natureza de ouro não se liga mais ao ouro, nem o de prata à prata, nem o de bronze 

ao bronze e nem o de ferro ao ferro.   Essa falta de concórdia é a causa da formação 

dos tipos diferente de regimes políticos. Jaeger (p. 931) observa que a sedição, 

stásis, requer a passagem de um regime político perfeito a outro “menos bom”. 

Desse modo, é possível supor que Sócrates adota seu sistema perfeito e depois o 

relaciona com outras formas de governo. Porém, ele só analisa os outros regimes 

como uma consequência espontânea dos argumentos inerentes à criação de sua 

cidade. Esses outros regimes estão ainda limitados ao argumento que gera aquele 

primeiro.  

São cinco os tipos de regimes. Há primeiro o melhor de todos, depois 

surgem outros. Todos os que surgem como degenerações do primeiro, não surgem 

porque tem necessariamente um equivalente histórico. Se em um momento 

Sócrates elabora um sistema educativo em confronto com o sistema manifesto nas 

cidades gregas, na questão da degradação de sua cidade ele não está preocupado 

com os regimes políticos de sua época. Sua preocupação é ainda argumentativa. 

Ele precisa descrever quais as últimas consequências de seu discurso para se 

certificar não só que é um discurso válido, mas para elevar sua cidade à situação de 

referência para o surgimento de todas as cidades.  

O regime político da cidade construída por Sócrates é a aristocracia que se 

degenera na timocracia, da qual surge por degeneração a  oligarquia, que dá origem 

à democracia que, por fim, permite a formação da tirania.  
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A aristocracia (áristos, melhores, e krátos, poder) é o regime da melhor 

cidade, ela se sustenta no poder dos melhores. É o poder do melhor porque o 

melhor homem é o filósofo narrado por Sócrates. Na medida em que homens e 

mulheres quebram o pacto de harmonia na cidade e resolvem procriarem em 

diferentes idades, sem nenhum critério para o acasalamento, nasce um tipo de 

homem que carrega algo de seus ancestrais, a honra, mas não é capaz de se 

submeter a um regime voltado à perfeição. Esses descendentes é que formam a 

Timocracia (do grego, timé: “honra” ou “valor”), governo da honra. Esse governo é 

praticamente militar. São guerreiros que pretendem manter a honra e o prazer das 

conquistas, mas em seu governo não aceitam um filósofo, aceitam somente outro 

guerreiro. O problema da timocracia é que os governantes guerreiros se sentem 

inspirados pelos homens mais nobres, mas convivem com os menos nobres. O 

regime político administrado por esses homens é um meio termo entre a aristocracia 

e outro regime inferior, a oligarquia. O regime oligárquico é baseado na propriedade 

e um grupo de ricos são os que detém o poder. As demais pessoas não participam 

da cidade. (REP, 550d). A timocracia cede lugar a oligarquia na medida em que as 

pessoas empilham riquezas e ignoram as leis que impedem a acumulação. 

Eventualmente, são guerreiros que pensam menos sobre honra e virtude e se 

dedicam mais às riquezas. Ao legislarem, fazem com que só possam ocupar cargos 

os que também tenham propriedades. Nesse tipo de cidade, a única habilidade 

exigida para governar é a riqueza. Surge naturalmente a divisão entre ricos e 

pobres. A despreocupação dos riscos para os pobres gera um outro tipo de regime, 

a democracia. Nesse regime, as pessoas se sentem livres para escolher uma vida 

segundo o que querem. Há a tolerância de todos os tipos de gente. A obediência ao 

governo não é eficazmente controlada. Não se é obrigado a ir para guerra. É uma 

sociedade muito permissiva. Homens condenados podem ser perdoados e andarem 

livremente. Sócrates diz: “É, como vês, uma bela forma de governo, anárquica e 

variegada, que confere uma espécie de igualdade tanto ao que é desigual como ao 

que é igual” (558c). É excesso de liberdade que fragmenta a democracia e faz surgir 

a tirania. O regime político governado por um líder ilegítimo é a tirania. Pelo excesso 

de liberdade permitido no regime democrático as pessoas se veem obrigadas a dar 

o poder a quem o quiser. Ao assumir o poder, o tirano sabe que tem obrigação para 

com os cidadãos, mas só fará o que bem entender. Abuso de poder para se livrar de 

inimigos, tentativas de controlar os que detêm riquezas, festas em excesso, 
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desordem e anarquia ao extremo, são algumas das características de um governo 

tirano. No dizer de Sócrates, “não há cidade mais infeliz do que a cidade tirânica, 

nem mais feliz do que a cidade régia”. O governo do tirano é absolutamente injusto, 

é o extremo oposto do governo do filósofo.  

Bloom (1991, p. 416) comenta que a sequência degenerativa dos regimes 

diverge do senso comum por insistir que o melhor regime é primeiro, surgindo, em 

seguida, um movimento de decadência.  Aristóteles, diz Bloom, em sua discussão 

sobre os diversos regimes, não vê como um regime pode se degenerar gerando 

sempre um outro inferior; regimes piores podem preceder outros melhores. Mas 

porque o melhor regime é o primeiro, pergunta Bloom? Sócrates coloca o melhor 

regime por primeiro a fim de que a busca pela sabedoria não enfatize o desrespeito 

aos ancestrais, o que refutaria a acusação de trair os antepassados.  No relato feito 

por Sócrates, as descobertas ou origens da sociedade civil não estão na injustiça e 

no sangue de inocentes e o passado não é um modelo para regimes tirânicos.  

Glauco, em sua primeira exposição sobre a justiça, afirma que uma coisa pode ser 

compreendida por sua origem e que sua origem é a sua natureza. Sócrates ensina, 

na discussão sobre a ideia do bem, que o fim de uma coisa é sua natureza, não a 

origem. Assim, Bloom percebe que a cidade perfeita deixa de ser o ponto de 

chegada para ser o ponto de partida e chegada ao mesmo tempo.  Depois dessa 

mudança de perspectiva, não dá mais para retornar. Depois do movimento 

descendente dos regimes, não há nenhuma indicação de que esta tendência possa 

ser invertida. Ainda, ao se chegar à tirania final não é possível mais fazer um retorno 

para um dos regimes de qualidade superior. É culpa do homem, lembra Bloom (p. 

416), não de deuses ou da natureza, que a cárie seja gerada, mas uma vez gerada, 

o estado original de inocência não pode ser recuperado. Na melhor das hipóteses, 

os homens podem lutar contra a cárie, mas eles não podem esperar que o melhor se 

desconstrua para depois reconstruir um outro melhor ainda, o qual não se desfaça. 

Se não há como voltar à melhor cidade, alguém pode ainda se dedicar à 

filosofia? Qual regime político é capaz de aceitar a filosofia? Ao enfrentar essas 

questões esta pesquisa responde seguindo novamente Bloom (p. 421) que o único 

dos regimes possíveis segundo Sócrates em que a filosofia faz uma aparição é o 

que não seja hostil a ela, mesmo que se mostre indiferente. De um lado, a 

austeridade moral ou fiscal da timocracia e da oligarquia impedem o lazer 

necessário à filosofia e condenam qualquer evidência de pensamento filosófico. A 
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vida nesses regimes é muito controlada o que reprime qualquer insurgência de 

pensamento. De outro lado, o tirano não pode aceitar em seu regime político um 

homem livre de espírito e que se dedica à sabedoria. Portanto, dos regimes em que 

o filósofo não governa, só um deles não se importar em reprimir a prática filosófica, 

esse é o regime democrático. Desde que a democracia deixa todos os homens 

livres, a filosofia pode se manifestar abertamente. E se ninguém se preocupar com o 

poder, do mesmo modo que um homem de natureza tirânica pode assumir para si o 

governo, um homem de natureza sábia pode se antecipar ao tirano e assumir a 

função de governante. A democracia é o único regime em que o filósofo encontra a 

oportunidade de governar. Mas para chegar ao governo é preciso que se disponha 

aos assuntos políticos.  

Bloom (p.422) vê o surgimento de um dos momentos mais trágicos d’A 

República. O filósofo, na condição de melhor dos homens, precisa duelar com o 

tirano, homem que se põe na condição de pior dos homens. Os outros regimes que 

se mostram superiores são reconhecidos como lugares em que a filosofia não pode 

nem permanecer às escondidas. Depois de Sócrates demonstrar a impossibilidade 

da filosofia em um regime no qual poderia ter se dedicado, que é o caso da 

timocracia, ele o abandona progressivamente em favor do regime que o deixa livre, 

o único regime em que o filósofo pode prosperar. A filosofia não tem voz no regime 

político voltado a honradez, também não tem vez no regime voltado ao bem estar 

das riquezas. Para Bloom, a consequência do argumento de Sócrates é supor que a 

filosofia só encontra um repouso no regime da liberdade, assim, ela pode se 

fortalecer para enfrentar e subjugar o regime da tirania. 

Após expor o regime político da tirania, Sócrates se ocupa do tirano. Ele 

inicia o Livro IX dizendo que pretende analisar o homem tirânico: como ele emerge 

da democracia e como ele vive (REP, 571a). Rosen (2005, p. 324) observa que 

Sócrates age diferente em relação ao homem tirânico e os homens dos outros tipos 

de governo. Se os homens das outras cidades não receberam um tratamento 

especial e são apenas analisados pelo estabelecimento quase sempre de uma 

proporção entre alma e cidade, porque é preciso detalhar com mais cuidado a 

natureza do tirano? Para Rosen, Sócrates evidencia a ligação entre alma e cidade 

em conjunto a degeneração de um governo a outro, sem aprofundar a questão 

dessa ligação naqueles regimes degenerados.  
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A preocupação de Sócrates é analisar como cada um dos regimes se 

desconstrói e se transforma em outro inferior, o que ocorre devido a uma 

degeneração na natureza de seus governantes. De todos os governos derivados da 

melhor cidade, há algum que não se degenera? O único que não se mantém intacto 

é o governo tirânico. Sócrates precisa observar o que há no tirano que o qualifica 

como pior dos homens.  

Se a primeira desarmonia é manifesta por uma interferência do Eros, o 

homem mais desarmônico de todos deve ser a personificação dos desejos e 

impulsos concupiscíveis, os mesmos que permitem a degeneração de uma cidade 

em outra. Para Rosen (p. 325), Sócrates enfatiza a figura do tirano para investigar a 

questão dos desejos sexuais em toda sua profundidade. Nesse ponto, esta tese 

concorda com Rosen, mas adota outra questão também. Essa análise de Eros, 

esconde outra análise. Sócrates precisa olhar atentamente o tirano, para analisar um 

ponto: conhecer totalmente o tirano, para impedir que ele assuma o poder de uma 

cidade democrática transformando-a em tirânica. A cidade perfeita está construída, o 

filósofo se revela em sua plenitude, agora é preciso que o tirano se mostre para 

revelar totalmente suas fraquezas. Porque filósofo e tirano se expõem à claridade do 

discurso e são posto a duelar, um deles tem que sair vitorioso.  

  

4.6 MELHOR E PIOR REGIME POLÍTICO 

 

As necessidades básicas da vida como a procriação e desejos podem fugir 

do controle do filósofo e gerar naturezas informes que depreciam a harmonia, a 

justiça. Os cinco tipos de Estados demonstram o resultado dessa depreciação. 

Sócrates constrói a cidade no lógos e, por isso, constata a condição atemporal de 

seu regime que se confronta com a depreciação de qualquer regime temporal, mas 

que torna possível, pelo discurso, qualquer outro regime político. Na construção de 

Sócrates surge uma cidade que se auto desconstrói? Uma desconstrução que não 

empalidece a cidade já construída. No confronto com as possibilidades de 

decadência, o regime político de Sócrates não demonstra fraqueza, ele permanece 

forte, invencível, porque não há contingência nele, não há espaço geográfico, não há 

temporalidade, não há mutação. Portanto, é um sistema político que atrai ainda o 

aspecto divino a sua formação. 
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Se de algum modo Sócrates demonstra que a melhor cidade é o fim que se 

torna início, ou seja, é princípio e fim ao mesmo tempo, não é porque em alguma 

época ela existiu ou porque alguma cidade de sua época se desenvolverá com suas 

características harmoniosas.  

Sócrates mostra que a cidade está além do tempo e espaço, e, devido a 

essa característica ela é o início pelo qual todas as cidades são geradas e também o 

fim para o qual todas as cidades se dirigem. A cidade de Sócrates torna-se a ideia 

da cidade, assim como há a ideia de belo, de branco e uma ideia para cada coisa. 

Enquanto ideia, ela se volta ao silêncio da contemplação, torna-se inexprimível para 

aqueles que compreendem as coisas segundo opiniões.  

Uma questão cabe ainda: será que a cidade de Sócrates perde sua realeza? 

Será que deixa sua pretensão de elevar a condição humana a uma condição divina? 

Para uma resposta, é preciso olhar novamente em que decai o regime político de 

Sócrates. 

N’A República, o melhor de todos os governos irá decair até se transformar 

no pior de todos. Da Aristocracia à Timocracia, desta à Oligarquia, depois à 

Democracia e por último à Tirania. De um lado a melhor de todas, no seu oposto a 

pior de todas. O pior de todos os regimes alcança esse titulo, em confronto com o 

melhor de todos. A tirania mostrada por Sócrates é o pior de todos os regimes, 

porque antes era o melhor.  

Bloom (1991, p. 424) observa que o tirano e o filósofo se unem na satisfação 

de suas incompletudes, em suas paixões e suas obstinações. Eles são os homens 

verdadeiramente dedicados. Se o filósofo é impulsionado ao que o faz melhor, o 

tirano decai no que o faz pior. Sócrates tenta provar a Glauco que o tirano é o mais 

infeliz dos homens porque seus desejos são insaciáveis. Essa insaciabilidade 

movimenta suas ações a dominar tudo e todos em benefício próprio. Ele, diz Bloom, 

é o menos auto-suficiente entre os homens, completamente dependente das coisas 

externas e, assim, cheio de ansiedade. Capaz de matar pai e mãe, de mentir, roubar  

e enganar para alcançar seus objetivos. Portanto, o pior regime político é o 

governado pelo Tirano. Sócrates termina o Livro IX glorificando o filósofo e 

condenando o tirano.  

A decadência põe em ruínas o regime político de Sócrates, passando por 

todos os regimes até alcançar o pior de todos, o tirânico. O regime político perfeito 

decai no mais imperfeito. Porém, essa queda não destrói plenamente a proposta de 
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Sócrates. Ele diz: “talvez haja um modelo no céu para quem o queira contemplar e 

organizar, segundo ele, seu governo particular. De resto, não importa de modo 

algum que esta cidade exista ou deva existir um dia” (REP, 592b). O regime 

enquanto perfeito se mantém intacto.  

Não há uma cidade divina historicamente, mas há um cidade que servirá de 

modelo para quem quiser contemplar. Sócrates apresenta  conjuntamente a glória e 

o seu oposto. O seu reinado que é o melhor de todos, torna-se ao mesmo tempo o 

pior.  Assim, o texto de Platão mantém um duplo sentido, apresenta-se de um modo 

e se revela no seu oposto, o qual revelado mostra os opostos coexistindo. 

Sócrates ergue a cidade até a perfeição. No campo do discurso ela é a 

melhor, mais poderosa, mais forte, mas no campo da vida prática ela é a pior, mais 

terrível e mais fraca. Por quê? Porque se Sócrates olha seu discurso como algo que 

se estrutura harmonicamente e se torna imutável pelo motivo de que é fundado a 

partir da ideia do bem, sob o manto da proporção matemática, ele se defronta diante 

de algo perfeito, estático e imortal. Porém, se Sócrates elabora seu discurso sobre 

algo da vida prática, uma constituição política, e se o olha tal como discurso político, 

este discurso se revela enquanto um discurso falso, um mito falso apesar de 

benéfico. Resta apenas uma saída: contemplar o melhor regime e apelar para uma 

vida justa ausente de toda forma de governo. A cidade continua perene, mas só está 

presente na vida de cada um como ato contemplativo do que pode ser a melhor 

cidade em confronto com as piores.  

A cidade de Sócrates segue do anonimato à glória para ficar sem história e 

sem território. Nessa ausência, um lugar ainda pode acolhê-la: a alma filosófica. 

Após o discurso do melhor regime, um homem como Glauco não mais pode 

questionar a justiça segundo a exposição do Livro II. Para Bloom (p. 426), a noção 

de Glauco das coisas boas se altera pelas coisas maravilhosas que ele experimenta 

naquela conversa. Anteriormente, ele pensava que o homem justo e injusto desejava 

as mesmas coisas, agora ele vê a possibilidade de uma vida auto-suficiente e 

feliz. O governo tirano torna-se questionável e Glauco nunca mais será capaz de 

colocar o problema como fez antes. A cidade de Sócrates dá a Glauco uma outra via 

para pensar as relações humanas e o que constitui cada um em particular: a via 

filosófica em confronto à via tirânica. 

N’A República, o confronto entre filosofia e tirania não é o fim, ele revela a 

descoberta da coexistência dessas duas situações. Uma vez que a tirania é 
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terrivelmente inaceitável, e a vida filosófica é terrivelmente difícil de ser praticada 

nas sociedades como Atenas, é preciso encontrar uma solução. Se a prática da 

filosofia é inadmissível em toda a sua beleza, ainda há uma forma de salvá-la. É na 

poesia que se vê um apelo à filosofia. Sócrates faz um retrocesso aos debates 

iniciais d’A República e retoma a questão da poesia para reconhecer sua força. 

Na discussão do Livro III, segundo Bloom (1991, p. 426), o herói de Homero, 

Aquiles, foi o tema; agora no final d’A República, Homero é o próprio tema. A 

facilidade com que Sócrates aparentemente rejeita a poesia, não quer dizer que ele 

não leva sua crítica a sério. Para Bloom (p.427) a poesia é o adversário de Sócrates 

e há uma briga antiga entre ela e a filosofia. Homero é o formador de crenças dos 

gregos. Nesse contexto, ele e outros grandes poetas constituem o tribunal que julga 

a filosofia. Sócrates não tem como negar a força coercitiva dos discursos que se 

impõem como sendo a lei e que se dizem justificar todos os ofícios (REP, 598e), 

mas pode questionar esse tipo de autoridade. O Livro X, diz ainda Bloom, tenta 

reverter essa situação. Se os poetas tem o poder de reprimir a filosofia, Sócrates 

começa lhes fazendo um pedido de desculpas por não considerá-los detentores da 

verdade (608a).   

Sócrates não mais quer destruir a poesia, ele quer julgá-la porque só o 

discurso poético é compreendido pela democracia. Diz: “Declaremos, todavia, que, 

se a poesia imitativa, voltada para o prazer, pode provar-nos com boas razões que 

ela tem o seu lugar numa cidade bem ordenada, recebê-las-emos com grande júbilo, 

pois temos consciência da sedução que ela exerce sobre nós” (607c). Sócrates 

reconhece o poder da poesia de Homero, mas a cidade que ainda reina na sua 

condição de imutabilidade não permite que ela ultrapasse seus muros.  

As demais discussões do livro X d’A República ajudam a esclarecer os 

motivos da consideração final à poesia, relata Bloom (1991, p. 427-428). A 

imortalidade da alma e as recompensas da justiça também são discutidas, em 

particular, as recompensas após a morte, para culminar em um mito poético. 

Sócrates usa esse mito, o mito de Er, para descrever o cosmos e o destino do 

homem, os objetos mais amplos do discurso humano.  

A poesia é necessária ao projeto de Sócrates de influenciar possíveis 

filósofos como Glauco, mas deve ser um novo tipo de poesia, uma que sustente a 

importância de se viver filosoficamente. Suplicar aos deuses é necessário na medida 

em que se intercede por outros, agora a vida do filósofo tem outros rumos, consiste 



127 

 

apenas em viver segundo quem realmente ele é, um homem. Homem sem deuses, 

sem nação, sem família, um homem isolado em suas reflexões. A palavra de Bloom 

(p. 427) pode ser utilizada para finalizar este capítulo. Ele diz que o Livro X d’A 

República começa com uma crítica da poesia homérica e termina com um exemplo 

de poesia socrática.  Sócrates recebe sua inspiração de Homero para formar um 

novo estilo poético. Em qualquer situação, o ensinamento do mito consiste em dizer 

que um homem deve contemplar a harmonia que há em si mesmo. 
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5 CONVENIÊNCIA E PLAUSIBILIDADE: DOIS PRESSUPOSTOS DA IRONIA 

SOCRÁTICA 

 

O tema central desta pesquisa é “a conveniência e plausibilidade da 

proposição de que justiça é harmonia”. Antes se expôs algo equivalente ao porque 

da justiça ser identificada como harmonia e as consequências desse tratamento. 

Agora é preciso enfatizar a questão da conveniência e seu sentido enquanto 

plausibilidade. O objetivo deste capítulo é apresentar a questão da conveniência a 

partir do embate entre Sócrates e Trasímaco considerando três pontos: o que se 

disse nos capítulos anteriores; o porquê de não iniciar a tese com a discussão entre 

aqueles dois uma vez que ela é um dos problemas principais no primeiro livro d’A 

República; as consequências em analisar conveniência e plausibilidade na sua 

relação com o homem mais forte em sua excelência. 

Analisar o modo como a melhor cidade se constrói a partir das inquietações 

de Glauco e Adimanto é o início do debate sobre a formação da cidade perfeita. 

Aquelas inquietações exigiam a elaboração de um discurso justo em si mesmo. 

Sócrates cumpre essa exigência e não para por ai. Ele elabora um discurso em que 

a justiça se mostra como ação justa por se fundamentar em um ponto firme, em algo 

invariável, sem mudanças; e também demonstra que seu discurso se mantem firme 

mesmo em confronto com as possibilidades de autodestruição.  

A melhor de todas as cidades se sustenta no melhor de todos os discursos 

sobre o que é uma melhor cidade. Mas em que se fundamenta tal discurso? A força 

daquele melhor discurso não consiste somente na construção da melhor cidade, 

mas também na análise sobre a decadência que ela pode sofrer segundo se 

apresenta no capítulo anterior. A possibilidade de queda leva a melhor cidade a se 

encontrar frente a frente com seu oposto que é a pior cidade. Porque a melhor 

cidade duela com a pior de todas possíveis, é que se certifica como melhor e atribui 

àquela que é pior tal caracterização. O pior e o melhor precisam duelar sem cessar 

para que cada um deles seja compreendido naquilo que os torna melhor e pior. Este 

capítulo propõe que o contexto de desenvolvimento dessa luta irônica entre melhor e 

pior é o principal motivo da questão que inaugura o diálogo A República ser 

abordado somente agora. Esse confronto permite ver melhor os debates do primeiro 

livro e suas consequências sobre o que convém aos homens que governam, aos 

governados e a cidade como um todo. 
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5.1 O MELHOR, O PIOR E O CONVENIÊNTE 

 

A melhor cidade entra em combate contra a pior cidade, o melhor 

governante combate contra o pior governante, o melhor cidadão combate contra o 

pior cidadão, o aristocrata combate contra o tirano, esta é a conclusão que serve de 

introdução.  

Uma postura comum consequente dos conflitos entre duas situações 

opostas é esperar que o vencedor do combate seja aquele que é “o melhor” e o 

perdedor seja “o pior”. Assim, quem perde deve ser rebaixado e excluído das 

pretensões de um discurso verdadeiro e quem ganha deve ser exaltado e servir de 

modelo de discurso verdadeiro. Porém, essa conclusão é só uma parte da questão 

porque omite o ponto central. Dizer que “o melhor” está em combate com “o pior”, 

não é afirmar que um deles vence a batalha, mas é levantar uma maior provocação 

que se torna altamente irônica. Qual é essa provocação? Se o combate é necessário 

para atribuir a cada um sua condição de melhor e de pior, a grandeza dessa luta não 

está naquilo que se mostra “o melhor”, muito menos no que se mostra “o pior”, ela 

está no combate entre os dois, na própria luta. 

Não seria a primeira vez em seus diálogos que Platão deixa de lado a briga 

entre perfeito e imperfeito, melhor e pior, ser e não ser, no sentido de que o primeiro 

é compreendido em toda sua claridade enquanto o segundo deve ser excluído por 

ser absolutamente o oposto daquele outro. No final do Livro V Sócrates argumenta 

que “o não ser” não pode ser expresso na forma de conhecimento porque é 

totalmente incognoscível (REP, 476e-477a). Do não ser só se pode manter o 

silêncio, ele é simplesmente não dizível porque não é absolutamente. Porém, desde 

que há algo que “é”, este é cognoscível (477a), porém, esse “é em si” pode ser 

contemplado pelos homens que pensam segundo o conhecimento, mas não pode 

ser identificado com as coisas múltiplas que participam desse “em si” (476c-d). Se o 

ser nunca foi e nunca será, pois assim seria temporal, ele simplesmente “é em 

absoluto” e qualquer tentativa de explicá-lo torna-o mais obscuro pelo motivo de que 

se lhe atribui outro algo do que ele é. De algo que é, resta a contemplação e 

qualquer tentativa de expressá-lo se manifesta como uma tentativa de estabelecer 

verdades que pretendem dizer o que ele é, mas sem nunca atingi-lo por completo. 

Do “não ser” no sentido de que não é em absoluto, não há como dizer nada dele, 

resta somente o silêncio. Porém, há ainda outro algo que se diferencia do “não ser” 
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e do “ser”, nele se reúne ser e não ser (477a-b). Sobre esse outro algo, a forma de 

se dizer alguma coisa dele é pensa-lo como outra coisa daquilo que é e outra coisa 

daquilo que não é, assim, esse elemento “ser”-“não-ser” assume o sentido, segundo 

esta tese defende, de algo que é o “diferente” por apresentar uma forma de se olhar 

a vida diferente da possível verdade inerente ao ser e da ausência de sentido em 

mencionar o não-ser. Pensar algo como “diferente” é uma proposta que une dois 

contrários em um movimento de coparticipação. Ser e não ser tornam-se possíveis 

não porque se excluem, mas porque se confirmam na luta constante entre os dois. 

Eles em si mesmo continuam intocáveis, mas a luta entre os dois torna-se o lugar do 

qual é possível acessá-los de algum modo. Mesmo que esse acesso não atribua 

nenhum discurso realmente verdadeiro sobre o ser ou que não revele algo 

realmente presente no silêncio do não ser, ele pode revelar no mínimo um discurso 

que seja conveniente e plausível de se falar. Platão traz essa ênfase à luta para A 

República. Se em algum momento parece que a condição imutável e contemplativa 

do bem se sobressalta, é nada mais do que uma prévia de sua possível queda à 

uma condição mutável e voluptuosa. Se Sócrates se impõe como principal 

personagem e filósofo, é apenas uma forma de desenvolver o pensamento de outros 

personagens e filósofos. Se no final só resta a luta eterna entre ser e não ser, é 

somente para ironizar todos os discursos sobre um, sobre o outro e sobre a própria 

luta. 

A ênfase à importância da luta entre o que é melhor e o que é pior é exposta 

por Platão desde o primeiro Livro d’A República, mas sem entender primeiro, a partir 

do fim, como o combate ocorre e qual sua relevância para construção do melhor 

regime, torna-se difícil compreender aqueles debates iniciais. Se Sócrates mostra à 

Glauco e Adimanto como o fim é início e o início é fim a partir do discurso que pode 

dar vida e morte à cidade perfeita, Platão faz algo semelhante com o texto que 

envolve todo o diálogo. O fim d’A República com os livros IX e X equivalem a seu 

início com os livros II e I. Mas qual é essa luta do Livro I que pode ser entendida a 

partir da luta entre o melhor e o pior? É a luta entre aquele personagem que recebeu 

a tarja de sofista e aquele que recebeu o título de filósofo, ou seja, entre Trasímaco 

e Sócrates. Desse modo, este capítulo se desenvolve em três etapas: demonstra 

como surge a discussão que põe Trasímaco em cena; olha o combate entre 

Trasímaco e Sócrates; e, por fim, analisa as consequências do debate sobre a 

questão da conveniência e plausibilidade ao mais forte. 
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5.2 CÉFALO E A IRONIA SOCRATICA 

 

Sócrates inicia o texto em primeira pessoa. Ele foi com Glauco à festa sobre 

uma deusa no Pireu (REP, 327a-b). Para Rosen (2005, p. 19), a ida de Sócrates de 

Atenas para o Pireu coloca pela primeira vez um tema importante à estrutura 

dramática d’A República, é o tema da descida. No Livro VII há a descida a partir da 

luz do sol para a escuridão na caverna (REP, 520c-d); há a descida no mito de Er 

(614c); e há o movimento de queda de um regime politico a outro (546d). Porque 

esse tema é importante desde o início? Porque como se mostra no capítulo anterior, 

o tema da subida não é mais importante do que o da queda. Como observa Rosen 

(2005, p.20), o diálogo como um todo é a história da tentativa de subir a partir do 

Pireu à Ideia do Bem, e, em seguida, descer através da deterioração das cidades, 

da discussão final da poesia, da imortalidade, e do mito de Er.  

Depois que Sócrates participa de uma parte dos cultos, ele e Glauco 

pretendem regressar à cidade, mas antes é abordado pelo escravo de Polemarco, 

filho de Céfalo. Polemarco chega logo em seguida acompanhado de Adimanto, 

irmão de Glauco, Nicérato e outros. Polemarco não faz nenhum convite, vai logo 

determinando que Sócrates tem que ficar. Sócrates ou fica ou terá de lutar contra 

todos. Contra a desvantagem da luta física, Sócrates apela para o combate 

discursivo. Ele menciona pela primeira vez algo que durará por todo o diálogo, a 

persuasão. Se não pode usar a força física, resta ao menos a possiblidade de 

persuadi-los. Mas Polemarco não quer conversa, ele se propõe fechar os ouvidos, 

pois sabe da capacidade de Sócrates em convencê-los. Quem ameniza a situação é 

Adimanto ao falar sobre uma novidade na festa, a corrida a cavalos. Nesse 

momento, Polemarco muda sua opinião e fala sobre algo certamente agradável à 

Sócrates, uma festa noturna com muitos jovens para conversarem. Assim, Glauco se 

antecipa e não vê outra saída além de ficar. Sócrates segue Glauco (REP, 327b-

328b).  

Bloom (1991, p. 312) comenta que essa pequena cena prefigura a estrutura 

das três classes do bom regime desenvolvido n’A República e descreve todo o 

problema político que será abordado: O poder está nas mãos dos senhores, que não 

são filósofos. Eles podem comandar os serviços de muitos e sua força é tal que eles 

sempre mantem os filósofos em suas mãos. Por isso, o filósofo precisa ter interesse 

em persuadir para chegar a um acordo com aqueles que se apossam do poder. A 
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pergunta que Bloom (1991, p. 311) diz ser interesse de Sócrates desde esse 

primeiro momento é a seguinte: até que ponto os filósofos conseguem influenciar os 

poderosos? Se aqueles homens são civilizados é possível que eles se convençam 

sobre a verdade contida no discurso sobre a vida civilizada. Assim, Sócrates toma 

aquela classe média e a educação que lhes é prescrita como alvo principal de 

questionamento ao mesmo tempo em que sugere um novo olhar sobre a prática 

contemplativa.  

Eles vão à casa de Polemarco e lá encontram “Lísias e Eutidemo, seus 

irmãos, Trasímaco da Calcedônia, Carmântides de Peanéia e Clitofonte, filho de 

Aristônimo. Dentro achava-se também o pai de Polemarco, Céfalo” (REP, 328b). 

Céfalo estava muito envelhecido e havia acabado de prestar um sacrifício a algum 

dos deuses. Pereira (2001, p.03) diz que provavelmente seria a Zeus Herkeios 

devido à coroa caracterizar seu culto. Segundo Rosen (2005, p. 13), Platão aumenta 

a tensão da cena dramática escolhendo interlocutores para Sócrates que estavam 

envolvidos, quer como participantes e defensores diretos ou como vítimas da tirania 

dos Trinta, liderada por Crítias, que não aparece n’A República, mas que 

desempenha um papel de liderança em outros diálogos.  A resistência democrática à 

tirania se dá no Pireu e é uma batalha decisiva perto do templo de Bendis, na qual 

Crítias morre. Lísias e Polemarco, os dois filhos de Céfalo, participam da resistência 

à tirania e são condenados à morte por Crítias. Como nota Lopes (2006, p. 22), 

Polemarco é condenado à mesma pena de Sócrates enquanto Lísias foge de 

Atenas. A personagem Clitofonte, o mesmo do diálogo com seu nome, seria um dos 

discípulos infiéis à Sócrates que o abandona para seguir Trasímaco. Gregorio Luri 

Medrano (1993, p. 03) coloca que Clitofonte e Trasímaco se uniram ao círculo de 

Terâmenes12 o qual fazia parte do grupo dos trinta e defendia uma politéia segundo 

os costumes dos antigos ancestrais, antes de Péricles. Essa defesa contra o “século 

de Péricles” é uma defesa antidemocrática, surgida provavelmente das idéias de 

Címon, líder ateniense levado ao ostracismo devido a sua inimizade com Péricles. 

Porém, não é certo que Trasímaco e Clitofonte se manifestam contra Crítias uma 

vez que Trasímaco aparentemente defende o Tirano, opondo-se a Sócrates n’A 

República. Portanto, como enfatiza Rosen, o elenco de personagens evoca os 

                                                           
12Têramenes fazia parte da derrubada da democracia e do grupo dos Trinta Tiranos que assumiu o 

governo de Atenas, logo após o fim da guerra do Peloponeso. Mas depois, ele foi caçado e morto 
por ordem de Crítias porque não estava de acordo com os excessos que este praticava contra os 
que possuíam riquezas (MEDRANO, 1993, p. 4-6). 
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envolvidos na tirania dos Trinta, mas não consiste só em seus defensores. Para 

Rosen, o drama na primeira parte d’A República é uma reorientação peculiar do 

reinado dos Trinta Tiranos. Na medida em que Sócrates é o fundador e legislador da 

cidade, ele se propõe como substituto ao chefe tirano, Crítias. Rosen (2005, p.14) 

lembra que não seria surpreendente encontrar certa semelhança entre alguns dos 

discursos de Sócrates e as ações da tirania. Sócrates pretende suplantar o regime 

tirânico a partir do regime filosófico, assim, a democracia deve ser transformada em 

sophocracia, não em tirania. Se há defensores da tirania e da facção democrática 

antitirânica na casa de Céfalo, todos envolvidos com a classe rica, é porque 

Sócrates precisa reeducá-los e mostrar que a briga por um regime defensor das 

crenças da democracia não tem sentido, e a defesa de um regime governado pelo 

pior homem é insustentável. Em Sócrates, há uma forte denúncia da democracia e 

há também uma forte denuncia da tirania. Platão os coloca em um lugar estratégico 

para debater os interesses da política, na casa de um ancião, no Pireu, lugar do qual 

se inicia todas as conquistas sobre Atenas, com fins de substituir as crenças e 

costumes da tradição. 

Na casa de Céfalo, há representantes dos principais partidos que se 

interessam pelo poder de Atenas.  Eles se sentam próximos à Céfalo que ao vê 

Sócrates não demorou em saudá-lo falando da falta que fazia uma pessoa para 

conversar na medida em que aumenta a velhice. A atenção de Sócrates se volta 

primeiro à Céfalo. Bloom (1991, p. 313) observa que pelo contexto do diálogo, 

Céfalo representa toda a tradição na qual aqueles homens habitam, ele é a força 

dos ancestrais presentes na cidade.  Esta pesquisa enfatiza: ancestrais não só dos 

que defendem a democracia, mas também dos que defendem a tirania. Ele cultiva 

os deuses, as leis da cidade e reúne todos em seu lar. Para Bloom (p. 312), a idade 

avançada em Atenas é um substituto prático para a sabedoria, porque, ao contrário 

de sabedoria, é politicamente reconhecida e facilmente definida. O homem sábio é o 

ancião, ele é o responsável pelos conselhos porque conhecem os caminhos da vida, 

ele é a personificação da tradição. A reverência pela idade e, portanto, pela 

antiguidade, é um dos mais fortes laços capazes de manter uma sociedade civil 

unida, assim, é preciso que todos se unam para pesquisarem o que é justo para 

cidade. É justo o sistema democrático? É justo o sistema oligárquico? É justo um 

sistema tirânico? Em qual sistema político pode residir a justiça? Para levar adiante 

uma discussão sobre a justiça, a reverência à ancestralidade deve ser reorientada e 
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o filósofo deve tomar a função do ancião no centro do círculo. Sócrates deve induzir 

Céfalo a deixar a cena. E o motivo é que em um cenário sob o reino das tradições, o 

filósofo não pode se expor e o diálogo entre as diferentes posturas políticas não 

pode ser praticado. 

Por que expor uma personagem como Céfalo que introduz o tema da 

justiça? Se a cidade perfeita é origem e fim, Céfalo representa a tradição referente à 

origem dessa cidade? Céfalo seria o típico homem justo que defende a justiça por 

contemplar a cidade desenhada por Sócrates? Ele representa mais do que a 

tradição da Atenas na época de Platão. Segundo Bloom, apesar da breve fala de 

Céfalo, Sócrates precisa provocá-lo para que se revele o caráter e princípios da 

tradição os quais o ancião representa. Ele é um pai em pleno sentido. Na sua 

juventude foi erótico, dominado pelas paixões e prazeres do corpo, e possuía um 

estoque considerável de dinheiro. Na sua velhice se apresenta como um amante de 

discursos, e, assim, um amigo de Sócrates. Somente com o declínio do corpo ele se 

volta para as coisas da alma. Para Céfalo, os discursos são uma forma de passar 

sua velhice, para Sócrates, constituem a maior atividade humana, comenta Bloom 

(p. 314).  Assim, Sócrates pergunta o que Céfalo tem a dizer sobre aquela sua 

condição de vida.  

Para Céfalo a velhice se mostra como um bem, o que para outros ela é algo 

ruim e difícil. Manter essa relação da tradição como um bem é algo que contraria os 

propósitos de Sócrates, por que as inconstâncias ensinadas pelos discursos dos 

ancestrais, Homero e Hesíodo, nada melhora o homem na sua natureza. Aquela 

afirmação de Céfalo não parece totalmente clara, é preciso mais um 

questionamento. Sócrates passa a outra provocação perguntando se suportar a 

velhice com felicidade tem alguma relação com possuir bens e riquezas. Céfalo 

admite que as riquezas contribuem, mas elas por si só não são suficientes pelo 

motivo de que nem todos os homens velhos e ricos são felizes e nem todos os 

pobres são infelizes. Há velhos que são infelizes por não aceitarem os valores da 

tradição, antes, ficam presos nos desejos da juventude e mesmo velhos se limitam a 

lamentar a vida que perderam sem valorizar a que possuem (329a-331b).  

Céfalo não nega que durante sua mocidade se deixou conduzir por Eros. 

Bloom (1991, p. 314-315) argumenta que provavelmente Céfalo deve ter se 

envolvido com coisas contrárias à justiça porque sua velhice é gasta em purificar a 

alma. Desse modo, Céfalo reconhece que sem a morte de eros e seus encantos um 
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homem não pode se tornar plenamente confiável. Na velhice é preciso se voltar às 

coisas divinas, pois as paixões desaparecem. O dinheiro ajuda a viver uma velhice 

sem temor da morte e do que ela possibilita. O ensinamento da tradição se resume 

na necessidade em lutar por riquezas. Para Bloom, esse ponto, permite Sócrates 

questionar se não é a insistência em ter um bom caráter meramente uma forma de 

esconder a dependência de dinheiro e de atribuir uma felicidade para si mesmo ao 

mascarar uma natureza voltada à injustiça. Nesse contexto, Céfalo seria muito 

diferente e muito menos feliz sem dinheiro, ele não é como Sócrates, que é pobre e 

não precisa de nada mais. Mas Céfalo não é um simples gerador de dinheiro. O 

dinheiro é necessário e o liberta para o cumprimento das obrigações familiares e de 

seus deveres religiosos. A principal característica de Céfalo e de homens iguais a 

ele é esquecer as condições prévias de seu tipo de vida, uma vida injusta, para se 

apresentar como homem justo. A característica principal do discurso da tradição é 

esquecer sua disseminação da injustiça enquanto se diz agir justamente. Todos os 

que lutam por poder tem como vim a riqueza material, não querem o melhor para 

todos os homens e mulheres, mesmo que escondam aquele objetivo. Como 

Adimanto apresenta no Livro II, este é o pior injusto. Agora, qual é o maior bem das 

riquezas? Para Céfalo é evitar a injustiça e a impiedade. 

O maior benefício que uma vida provida de riquezas pode dar ao homem 

comedido e prudente (REP, 331b) é a facilidade em exercer o ser justo, diz Céfalo. 

O temor da morte força o homem, na sua velhice, a resolver os entraves que 

impediriam sua tranquilade diante das crenças sobre o hades e todos os demais 

discursos sobre a morte. O dinheiro ajuda resolver essas preocupações por dois 

motivos: ajuda a pagar o que se deve aos homens e a realizar oferendas aos 

deuses. Assim, praticar a justiça se refere a “evitar que, involuntariamente, nos 

enganemos ou mintamos e que, devendo sacrifícios a um deus e dinheiro a um 

homem, passemos ao outro mundo com medo” (331b). Essa afirmação de Céfalo é 

interpretada por Sócrates do seguinte modo: “a cerca desta virtude mesma, a justiça, 

afirmaremos simplesmente que consiste em dizer a verdade e em devolver o que se 

recebeu de alguém” (331d). Lygia Watanabe (2001, p. 285) defende que Céfalo é 

um homem rico, dono de indústrias de armas e de grandes propriedades, bastante 

conhecido de sua época e sua definição de justiça está de acordo com o cargo de 

grande comerciante. Ao seguir Watanabe é preciso destacar que uma figura como 

Céfalo deve inaugurar o tema da justiça não só porque sua definição condiz com a 
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de comerciante, mas porque condiz com o ponto comum entre os interessados pelo 

poder das cidades gregas, principalmente de Atenas: as crenças na tradição e o 

interesse por riquezas. O papel de Sócrates na casa de Céfalo é reinterpretar a 

tradição e os interesses dos homens atribuindo-lhes um significado voltado à vida 

virtuosa da sabedoria. Desse modo, ele provoca a retirada de Céfalo para se impor 

como principal articulador de um novo discurso melhor do que os discursos que 

enfrenta. Céfalo se retira, entra em cena Polemarco. 

 

5.3 POLEMARCO E A IRONIA SOCRÁTICA 

 

Polemarco, herdeiro de Céfalo, assume a palavra de seu pai ao defender 

que o ser justo consiste em “devolver a cada um o que se lhe deve” (REP, 331e) 

segundo explica o poeta Simônides. Nesse momento, é preciso situar o contexto 

que Polemarco está envolvido. O poeta de sua citação não é Homero ou Hesíodo. 

Polemarco usa as palavras de Símonides, um poeta, segundo John H. Molyneux 

(1992, p. 174), no auge da guerra pérsica, período em que a constituição 

democrática ateniense possui forte poder bélico, sob o comando de Péricles, capaz 

de se igualar ou mesmo superar o poder dos Espartanos. Polemarco propõe uma 

interpretação de Símonides segundo o esplendor da democracia: aquele poeta 

estaria transmitindo um sentido de justiça no contexto dos costumes de uma Atenas 

democrática. Apesar dessa interpretação, não é possível dizer que Símonides 

defenda a democracia ateniense, até mesmo porque sua convivência com homens 

defensores da tirania é maior que seu convívio com homens defensores do regime 

democrático (MOLYNEUX, 1992, p. 153-154, 224).  Portanto, se Platão conhece a 

história da personagem, se há alguma ligação de Polemarco com a defesa da 

democracia, é possível admitir que a tradição defendida por Polemarco glorifica o 

regime democrático. Porém, não é possível dizer que as palavras de Símonides 

transmitem uma defesa da democracia. Sócrates não concorda com Polemarco 

sobre o sentido da frase de Símonides (REP, 332a) lembrando-lhe da contradição 

que há em restituir armas a alguém que fica louco, o mesmo argumento usado 

contra Céfalo. 

Polemarco dá razão a Sócrates e propõe outro sentido para o que o poeta 

diz. Dizer a verdade e devolver o que se deve não se refere a devolver ou dizer algo 

que vá prejudicar quem emprestou, caso este seja amigo uma vez que não se 
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devem prejudicar os amigos. Mas, se for um inimigo, deve-se devolver e não se 

negar a falar, pois é natural que lhe seja dado algo que o prejudique (332a). Para 

Polemarco, o justo é o homem aliado aos amigos, e a justiça é, neste momento, 

conveniente ao grupo de tal homem. Rosen (2005, p. 31) propõe que talvez 

Polemarco veja nas mentiras algo ruim e que, portanto, deve ser aplicada aos 

inimigos. Este ponto, para Rosen, é repensado por Sócrates no tema da importância 

da nobre mentira. Assim, é possível acrescentar no dizer de Rosen que a mentira 

não se refere ao que é prejudicial somente, mas ela e a verdade podem ser tanto 

prejudiciais como benéficas. Se aplicadas ao amigo, precisam ser benéficas, porém, 

se aplicada aos inimigos, elas precisam ser prejudiciais. 

O sentido que Polemarco atribui à justiça é submetido ao sentido que ele dá 

sobre o que é bom e prejudicial.  Assim, Sócrates passa a uma análise do que é 

bom e do que prejudica para ver se a afirmação de Polemarco é um argumento justo 

sobre justiça. Para Bloom (1991, p. 318) o sentido de justiça na perspectiva da ajuda 

aos amigos e prejuízo aos inimigos é peculiarmente uma definição política e sua 

dignidade se submete à dignidade da vida pública. Uma vez que cada nação precisa 

de guerras e de se defender, só pode fazê-lo se seus cidadãos se importarem com o 

sentido de justiça dado por Polemarco. Ao contrário, eles não estarão dispostos a 

matar e morrer em nome de sua pátria. Se a ação distinta entre amigos e inimigos e 

a inclinação para ajudar uns e prejudicar outros, são apagadas da vida civil, a vida 

política torna-se impossível. Esta é a definição política necessária à justiça, e produz 

seu tipo específico de nobreza humana expressa na virtude do cidadão.  A proposta 

de Polemarco leva Sócrates a desenvolver uma técnica característica do restante do 

diálogo: Platão desenvolve ao máximo a opinião das personagens, e demonstra os 

argumentos que levam a sua negação. Há primeiro Polemarco que herda a 

afirmação de Céfalo, depois, há Trasímaco que retoma o tema da justiça a partir de 

Polemarco; há Glauco e Adimanto que herdam a provocação de Trasímaco; há 

Sócrates que herda a proposta de Adimanto e Glauco e, por fim, o próprio Sócrates 

herda de si mesmo a provocação que toma corpo no fim como um apelo aos 

deuses.  

Quais argumentos levam a desconstrução das afirmações de Polemarco? É 

possível resumi-los em um só: Simónides fala um enigma, como os poetas fazem 

(REP, 332b), do qual não pode ser delimitado para fins políticos sem sabedoria. 

Bloom (1991, p. 316) analisa a ênfase de Sócrates em pedir para Polemarco 
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interpretar Símonides. Essa ênfase consiste no ponto de Polemarco precisa 

aprender a argumentar e saber interpretar é o primeiro passo no caminho da 

aceitação incondicional de mudar a forma de entender a vida segundo um antigo 

regime. É preciso adotar um novo regime baseado no diálogo racional. Nesse novo 

regime, observa Bloom, a autoridade das opiniões da tradição e do poder das 

posses de riquezas não desempenha nenhum papel. Até o final de sua conversa 

com Sócrates, Polemarco está ciente de que não pode obter ajuda de Símonides e 

que deve encontrar suas próprias explicações que satisfaçam suas crenças sobre a 

justiça. Ele e Sócrates devem unir-se no acordo de que Símonides não poderia ter 

dito o que Polemarco afirma, pois não se fundamenta em um discurso 

razoável. Símonides permanece respeitável, mas apenas porque se supõe que ele 

aceita ser submetido a autoridade da interpretação de Polemarco e Sócrates, que 

agora está livre dele, uma autoridade baseada na argumentação. 

O resultado das objeções de Sócrates leva o tema da justiça para o campo 

dos poetas na medida em que Polemarco não consegue entender claramente seu 

significado, ou seja, na medida em que a justiça torna-se cava vez mais um maior 

enigma. Rosen observa que Sócrates quer confundir Polemarco, mais do que 

apresentar uma saída do enigma. O objetivo de Sócrates é levar Polemarco a 

pensar sua própria tese. Sócrates cita exemplos de atividades especificas e artes 

como a culinária, a medicina, a agricultura, o trabalho de pedreiro, o jogador 

profissional, o músico, a equitação e outras, mas nenhuma delas mostra o que é a 

justiça. Para Rosen (2005, p. 35-36), um dos motivos de Sócrates usar a arte para 

justiçar algo que se mostra sem nada de arte, é a questão de que a justiça não é 

uma técnica, mas é o fim para o qual a técnica é aplicada. Se os costumes de 

Atenas optam por incluir a justiça na arte da política, da administração ou outra 

qualquer, eles precisam por a justiça como seu fim e não como um meio para se 

alcançar outros fins, pois o fim da justiça é o próprio homem. Porém, a discussão 

sobre a natureza da justiça só entra em cena com a apresentação das quatro 

virtudes.  

No embate com Polemarco, Sócrates só diz diretamente, sem explicações 

que a justiça é uma virtude e, como tal, não pode prejudicar a ninguém. Nesse 

contexto, Rosen vê que Polemarco não é um personagem supérfluo e de 

argumentos fracos sobre o drama do problema da justiça. Polemarco, diz Rosen (p. 

37), é, sim, o próprio problema. Ele precisa reconhecer a força do enigma que 
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enfrenta para se abrir a uma visão mais detalhada da questão. Desse modo, 

somente após várias objeções de Sócrates é que Polemarco conclui não saber 

nada, só sabe que as coisas são assim como estão ditas. Ele diz: “Não, por Zeus – 

respondeu. – Não sei o que pretendia dizer; entretanto, acho ainda que a justiça 

consiste em beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos” (REP, 334b).  Polemarco 

se mantém irredutível, mas se dispõe a concordar com Sócrates por não ter forças 

para enfrentá-lo. Rosen (2005, p. 36) chama a atenção para a questão de que quase 

todos os argumentos defendidos por Polemarco não são dele mesmo, é Sócrates 

que o induz a aceitá-los. Ainda, esses mesmos argumentos, os quais são refutados 

por Sócrates estão desenvolvidos no contexto da cidade justa. Devido a essa 

aparente contradição em negar os próprios argumentos para depois defendê-los, 

Sócrates quer confundir Polemarco, não para prejudicá-lo, mas para fazê-lo 

entender da urgência de se discutir o problema da justiça e da vida justa na cidade, 

isto é, de uma vida em harmonia com a cidade, e de uma cidade em harmonia com 

a vida de todos os cidadãos. É possível acrescentar ao que Rosen (p. 36-37) 

comenta: a harmonia não somente dos amigos que defendem as leis democráticas 

de Péricles ou dos gregos de um modo geral, mas de todos os homens.  

A divergência entre Polemarco e Sócrates, se dá principalmente em uma 

questão específica: o que é verdadeiramente bom para a cidade. Bloom (1991, p. 

325) avalia essa questão. Se Sócrates e Polemarco divergem sobre o que é 

verdadeiramente bom é porque Polemarco está ainda confuso. Mesmo com toda 

admiração pela justiça, Polemarco não a vê como algo bom em um sentido geral. 

Justiça é somente mais um meio de preservar a vida e propriedade particular com 

fins de ter uma vida agradável.  Aquela definição de Polemarco não deve ser 

considerada mais como pré-requisito para a satisfação do egoísmo coletivo: ser fiel 

aos membros de seu próprio grupo para se tirar melhor proveito dos que estão fora 

não é a melhor maneira de se entender a vida justa. Em princípio, nada impede que 

o egoísmo se estenda sobre o indivíduo e destrua as relações políticas, se a justiça 

não for pensada como bem em si mesmo. O perigo em submeter a justiça ao bem 

particular é o que faz Sócrates alertar, ao falar da decadência na democracia, que 

aquela condição de liberdade absoluta, na qual cada um só se interessa por si 

mesmo, prepara o terreno para o governo do tirano. Só se a justiça se impor como 

um fim, não um meio, torna-se sensato manter a vida justa e a vida filosófica. Assim, 

Bloom observa que existe uma tensão em Polemarco: seu amor de propriedade e 
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seu amor pela justiça. Essa tensão é o que Sócrates expõe e o que Trasímaco se 

prepara para atacar.  

 

5.4 TRASÍMACO E A IRONIA SOCRÁTICA 

 

Trasímaco é um dos grandes retóricos que vive na mesma época de 

Sócrates. Se for correto o argumento sobre sua participação no movimento de 

Têramenes contra o sistema instituído por Péricles e a favor do governo segundo o 

regime que predominava antes da democracia, ele se apresenta como um defensor 

da tirania. As crenças e costumes defendidos por ele são as da época em que a 

tirania reinava em Atenas. Assim, Platão leva para o diálogo uma personagem que 

está ligada diretamente com a defesa do pior regime político. Aquela postura de 

caráter democrático em que se privilegiam as liberdades individuais e a posse de 

bens e propriedades é suplantada, não pela voz de Sócrates, mas de Trasímaco. 

Sua primeira participação n’A República surge como uma reviravolta no diálogo. Ele 

toma o discurso em suas mãos sem rodeios. Trasímaco não faz como Sócrates que 

tenta persuadir Polemarco aos poucos. Ele simplesmente se impõe e determina pela 

força o que é a justiça através de um discurso pelo qual se justifica o poder de 

qualquer governante. Nesse contexto, o papel de Trasímaco se volta menos para 

sua suposta participação na política a qual pretendia justificar a tirania, do que à 

exposição de um discurso sobre os acontecimentos em torno da justiça.  

Toda a exposição de Trasímaco geralmente é sintetizada em uma frase: “a 

justiça consiste na vantagem do mais forte” (REP, 344c). Assim, o sentido de justiça 

é delimitado pela sua conveniência, e esta, pela força do mais forte. Mas o que é “o 

mais forte”? O que é “conveniência”? Qual o sentido se atribui à justiça a partir 

dessa relação de conveniência com o mais forte? Estas três perguntas Trasímaco se 

propõe a explicar para enfatizar que os questionamentos de Sócrates não tem muito 

sentido. No entanto, a apresentação de Trasímaco rompe o diálogo com Sócrates, 

mas só se desenvolve a partir dos questionamentos deste. Em primeiro momento, 

Sócrates parece tentar gerar em Trasímaco a mesma confusão que levou 

Polemarco a se calar, mas ele não consegue. Se Trasímaco fala sobre um “mais 

forte”, Sócrates introduz “o mais fraco”. Todas as afirmações de Trasímaco são 

questionadas a partir de questões que aparentam ter o único objetivo de confundí-lo. 

Desse modo, as inquietações de Sócrates leva a formulação de um argumento que 



141 

 

se opõe ao de Trasímaco, porém, este não se deixa confundir. Ele percebe as 

armadilhas de Sócrates e procura desenvolver ao máximo seu pensamento. Os dois 

iniciam uma briga que se revela o principal ponto pelo qual se gera todo o embate 

em A  República: Trasímaco versus Sócrates; visível versus invisível; política versos 

ciência; melhor homem versos pior homem; melhor cidade versos pior cidade. 

Portanto, ao se falar de “mais forte”, de sua “conveniência” e das implicações sobre 

justiça em Trasímaco é preciso esticar um sentido para esses termos a partir do 

embate com as provocações de Sócrates.  

 

5.4.1 TRASÍMACO, O MAIS FORTE 

 

Céfalo e Polemarco, Glauco e Adimanto se voltam para um sentido de 

justiça segundo as relações pessoais; Trasímaco e Sócrates se voltam para o poder 

de quem estabelece a justiça; porém sob vias interpretativas totalmente opostas.  

Trasímaco é um mestre em retórica. Conhece as estratégias discursivas. 

Entra no discurso porque se sente incomodado com as observações de Sócrates. 

Sua tentativa é a de revelar, como escreve Mario Vegetti (2003, p. 15), “a força, o 

‘kratos’, não contra a lei, mas por trás dela [...]. Portanto, se a justiça é o respeito 

das leis, e se as leis são instrumentos do poder, ora, a justiça, conclui Trasímaco, 

não é outra coisa senão a vantagem do mais forte, tou kreittonos sympheron”. O que 

é justo e injusto é definido pelo governante, seus governados, para não serem 

punidos, devem internalizar, memorizar e cumprir as decisões dos mais poderosos. 

Uma ação injusta é aquela que se ergue contra as deliberações do governante e não 

contra o governado. Nesse aspecto, o injusto é Sócrates ou é Trasímaco? Sócrates 

seria o injusto por dizer que a justiça convém ao mais fraco e que ela não se 

submete às leis da cidade ou de seu governante. Trasímaco seria o justo por 

defender o poder do soberano.  

Para Trasímaco o pastor só tem o trabalho de engordar as ovelhas para 

poder alimentar-se delas, comercializá-las ou então por que é obrigado por seu 

patrão (REP, 343b). Strauss (1978, p.81) vê que o argumento mais devastador 

contra Sócrates é fornecido pelas artes.  Tal arte é a arte do pastor - a arte 

sabiamente escolhida por Trasímaco, a fim de destruir o argumento de Sócrates, 

especialmente desde que os reis e outros governantes foram comparados aos 

pastores desde os tempos mais antigos. O pastor está certamente preocupado com 
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o bem-estar de seu rebanho - de modo que as ovelhas podem fornecer-lhes as mais 

suculentas costeletas de cordeiro. Não se deixando enganar pela imagem em que o 

pastor trata o tempo todo seu rebanho com preocupação e zelo visando o bem estar 

do próprio rebanho, pode-se ver claramente que a preocupação exclusiva daqueles 

homens gira em torno do bem estar deles mesmos e de seus proprietários. Assim, o 

governante só demonstra algum zelo pelos cidadãos porque necessita deles para o 

benefício próprio. O que é tido como justiça e justo deriva da vontade dos 

governantes. Os cidadãos só tem conhecimento do que é justo em uma sociedade 

porque o governante difunde entre eles um significado de justiça que está mais 

apropriado a torná-lo mais poderoso. Robert Muller (2005, p. 279), depois de chamar 

a justiça de um bem alheio, estrangeiro (bien étranger), no sentido de que ela não 

está naquele que a pratica, salienta que, na visão de Trasímaco, a diferença entre 

governante e governado, sobre a compreensão de ser justo, reside unicamente no 

cinismo dos fortes que podem utilizar o manto da justiça para encobrir suas ações e 

interesses enquanto recomendam o exercício do ser justo a outros. Trasímaco tem a 

preocupação de descrever como a prática da justiça ocorre na história. 

Não é de estranhar que depois de séculos de massacres, escravidão e 

guerras, sempre promovidos pela ganância de homens que se intitulavam de “mais 

fortes” tal expressão cause espanto a quem se encontra na situação de governado. 

Principalmente porque há países de políticas imperialistas que se esforçam em 

dominar outras nações. Dizer “os mais fortes” é pensar que alguém pretende usar 

sua força para seu benefício próprio, um interesse que se traduz em obter riquezas e 

poder de subordinação material e ideológica. Platão, já na sua época, vive essa 

situação, afinal Sócrates é condenado e morto pelos mais fortes de sua pátria. 

Assim, a figura de Trasímaco não está sendo ingênua quando diz que a justiça 

convém aos mais fortes, àqueles que têm o poder supremo de dominar, escravizar e 

usar tudo que está no seu alcance para obter riquezas e satisfazer seus interesses 

individuais. No sentido de Trasímaco, o “mais forte” não passa de um tirano, seja em 

um regime democrático ou outro qualquer. No dizer de Cornford (1945, p. 21), o 

mais forte tem o significado referido não somente a homens que governam pela 

coerção física, mas também a homens que controlam o conhecimento necessário 

para governar.  

Trasímaco é um questionador que tem raiva de Sócrates, já Sócrates 

desconsidera praticamente tudo de Trasímaco. Não é bem assim. Trasímaco se 
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aborrece com a situação servil que Sócrates impõe aos cidadãos. Sócrates diz: 

“Neste caso, Trasímaco, é evidente que arte alguma nem comando algum provê a 

seu benefício próprio, mas, como dizíamos a um momento, assegura e prescreve o 

do governado, visando a vantagem do mais fraco e jamais a do mais forte” (REP, 

346e).  Bloom (1991, p. 326) observa que a preocupação de Trasímaco gira sobre o 

ponto levantado por Sócrates em que submete a justiça ao ato de fazer o bem aos 

outros, especificamente àqueles que não têm a força do poder. Para Trasímaco, 

Sócrates age de maneira inaceitável: primeiro impõe um bem comum em que ele 

mesmo não acredita; depois, faz com que os homens e as cidades negligenciem sua 

condição histórica, suas necessidades e interesses.  Se uma das etapas do método 

de Sócrates é a ironia, suas provocações zombam das cidades e dos homens 

usando como argumento um contexto impossível de ser praticado. Assim, Sócrates 

é um hipócrita por não acreditar no que vê e nem mesmo no que diz no contra 

argumento. Trasímaco observa, comenta Bloom, que desde que as cidades 

entendem que justo é o que seus soberanos definem enquanto justo, e desde que 

sempre os soberanos são os mais fortes, o justo é a vantagem do mais forte e não 

acontece de outro modo.  Sócrates é um hipócrita porque fala que o justo se 

caracteriza como algo que não expressa as crenças e os acontecimentos na cidade.  

A proposta de Sócrates diz que a justiça não se refere aos acontecimentos, 

mas a outra coisa daquilo que acontece, mesmo que essa coisa não tenha se 

mostrado em toda sua claridade. Sócrates é desleal para com as cidades 

conhecidas em sugerir que a justiça está além da lei a qual não atinge os homens 

amigos da sabedoria. Afirmar que a justiça não se submete á vontade do 

governante, é um ato de loucura, segundo a perspectiva de Trasímaco. Bloom 

(p.328) ainda enfatiza que para Trasímaco o soberano faz as leis e essas leis 

sempre acontecem de modo a refletir os seus interesses. Oligarquias fazem leis que 

favorecem e protegem oligarquia, a democracia faz as leis que favorecem e 

protegem a democracia, etc. O regime político é o ponto de começo absoluto, não 

há nada além dela. Para entender o tipo de justiça praticada em qualquer cidade 

deve-se olhar seu regime. As leis têm sua origem no ser humano o qual precisa se 

organizar politicamente. Aquele que as obedece, em reverência ou com medo, está 

simplesmente servindo em favor do mais forte, seja o mais forte um único homem, 

ou a grande maioria dos habitantes, ou qualquer outro grupo politicamente relevante 

da cidade.  
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Diante da situação em que se deve obedecer a lei, resta somente duas 

alternativas, lembra Bloom: tentar fugir dela ou tornar-se seu próprio legislador. A 

tese de Trasímaco é simplesmente que o regime faz as leis e que os membros do 

regime devem olhar para seu próprio bem e não para o bem comum. A cidade não é 

uma unidade, mas uma composição de partidos que se opõem, e o partido que 

vence os outros é a fonte da lei. Não há diferença fundamental entre a tirania e 

outros regimes porque todos têm o mesmo fim egoísta. Justiça, portanto, não é um 

fenômeno fundamental, pois é gerada segundo as leis. Assim, aquele que 

estabelece e faz cumprir a lei é o mais forte.  

Trasímaco insiste que o decreto do soberano é a última palavra, e que não 

há nenhum recurso além dele, enquanto Sócrates insiste que as leis só são justas 

na medida em que obedecem a um padrão de justiça superior às leis e 

independente da vontade do soberano. 

Apesar de Trasímaco aparentemente se opor a Sócrates há algo em sua 

exposição que pode servir ao propósito do bem comum? Há sim, responderia Bloom 

se enfrentasse essa pergunta. Trasímaco desvela o egoísmo dos governantes e de 

suas leis. Estas servem unicamente ao interesse privado de uma parte da cidade 

enquanto faz mal ao resto. As leis e crenças não são direcionadas ao bem 

comum. Elas são usadas para condenar todos que põem em questionamentos 

valores, crenças e comportamentos que sustentam o poder dos que são os 

governantes. 

Apesar de aparentarem contradição, Sócrates e Trasímaco dizem muitas 

coisas semelhantes. A investigação de Sócrates torna-se uma reorientação da 

exposição de Trasímaco. Nessa reorientação, Sócrates civiliza Trasímaco e 

demonstra que é preciso defender um discurso em que a justiça está para o “mais 

fraco” (tò héttonos) porque assim ele se torna plausível aos cidadãos e ao filósofo. 

Logo, caso o discurso torne-se plausível aos cidadãos, também é conveniente aos 

governantes.  

Sócrates não nega que o mais forte é quem governa e estabelece a 

lei. Quem enfatiza essa associação entre Trasímaco e Sócrates é Bloom (p. 328). 

Há um silencio que aceita a visão de que todos os regimes existentes são como 

Trasímaco diz que são. Os dois homens, portanto, concordam que o caráter do 

grupo dominante é o núcleo da política, que os governantes são o mais forte, e que 

a justiça é um fenômeno político e deve ser incorporado nas leis de uma cidade. A 
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questão entre eles é se todos os governantes, todos os legisladores, devem ser 

egoístas na forma como Trasímaco insiste que são. Bloom ressalta que, deste ponto 

em diante, o diálogo se volta à análise do regime político. Assim, Sócrates tenta 

encontrar um tipo de homem, uma classe política, que seja ao mesmo tempo forte e 

de espírito público.  A sua investigação abre o cenário para a discussão de justiça 

como harmonia.  

 

5.5 SÓCRATES CONTRA TRASÍMACO? 

 

Os mais fortes para Trasímaco são não-filósofos, estes são os mais fracos 

para Sócrates ressaltando um diferencial: para Trasímaco o não-filosofo pode 

governar, para Sócrates só o filósofo pode governar. Os não filósofos, para 

Sócrates, não governam, eles são submissos ao filósofo.  

Quando a frase “o mais forte” (tò kreíttonos) é interpretada por Sócrates, ela 

assume um sentido diferente de Trasímaco porque o que há de plausível é o que 

está contido em “os mais fortes”, é o que é próprio aos mais fortes. Esse “próprio” 

não é o interesse individual por riquezas e prazeres físicos, é a fortaleza em seu 

mais forte esplendor.  

Erickson (2011, p. 8) diz que o próprio discurso de Platão ao se impor como 

filósofo é o discurso de Trasímaco. A questão é que Trasímaco deve colocar como 

forte quem é forte, ou seja, aquele que está voltado à harmonia, o filósofo presente 

naquele que constrói o regime de perpetuidade, o próprio Sócrates. Se Sócrates vê 

o argumento de Trasímaco como um erro, não é porque é um erro, mas é porque no 

momento Trasímaco mostra uma postura que contraria sua própria noção de 

conveniência. Sócrates precisa enfatizar que o conveniente é dizer que a justiça não 

está para o mais forte, pois assim ela estará para o verdadeiramente forte na media 

que gera harmonia na cidade.13 

                                                           
13Erickson na Apresentação de uma coletânea dos escritos de Ivanaldo Santos (2011, p. 8) sobre 

Platão diz: “Numa ironia central ao pensamento platônico (conforme eu penso), a definição formal 
desta virtude [a justiça] é oferecida pelo sofista Trasímaco: “justiça é a conveniência dos mais 
fortes”. Nesse caso, os mais fortes (no sentido político) são a classe que estabelece, e mantém 
perpetuamente, um regime numa cidade-estado. Tal classe política é essencialmente o seu poder 
de projetar e segurar tal regime ideal, com a consequência de que a conveniência da classe 
poderosa é nada mais do que aquilo que serve o seu poder. O que serve ao seu poder, por sua vez, 
é a circunstancia de que nenhum componente (parte ou aspecto) do regime esteja de desacordo 
com o inteiro. Conveniente ao poder é harmonia: justiça é harmonia” (Grifos do autor). Essa 
interpretação é eixo pelo qual se estende nossa pesquisa. 
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5.5.1 SÓCRATES: O MAIS FORTE 

 

O critério do mais forte é que não há algo mais forte que ele. Não é que a 

força se estenda sobre outras cidades, dominando-as. Essa Cidade-Estado de 

Sócrates já supera e derrota todas as outras apenas pela sua condição de 

perpetuidade. No dizer de Cornford (1945, p. 21), o mais forte tem o significado 

referido não somente a homens que governam pela coerção física, mas também a 

homens que controlam o conhecimento necessário para governar. Portanto, as leis e 

o regime que a ordena devem estar entranhados à própria harmonia (consonância 

de partes) e os que elaboram esse regime são os da classe mais nobre dessa 

cidade por serem moldados pela sabedoria. São esses homens que precisam 

preservar o regime da cidade. 

Nas cidades da Grécia clássica, ao se fazer uma Constituição, é 

estabelecido um regime todo projetado para instruir a vida das pessoas, 

consequentemente, ao se mudar a Constituição, o regime constitucional também é 

alterado. Para Bloom (1991, p. 327) a cidade apresenta sempre as suas leis como 

uma parte constitutiva de si mesmo, nos mesmo moldes em que seu território e sua 

população a constituem. Mas essas leis não variam devido o território e a população. 

As leis são uma função do regime, do tipo de homens que governam a cidade, 

assim, estão submetidas ao governante. Quando as famílias pobres ou ricas, ou um 

tirano, ou qualquer outro homem tomar posse do governo em uma cidade, suas leis 

mudam correspondentemente. Logo, se um filósofo assume o poder ele pode 

implementar uma constituição segundo seus interesses. 

 Na perspectiva desta tese, a própria A República é a definição de uma 

Constituição, porém, uma que não muda. Ao ler A República se percebe que o 

propósito de seu regime é que a classe dominante não pode ser derrubada de seu 

poder.  Não apenas porque nunca houve um lugar que tal regime se efetiva, mas 

principalmente porque, de um lado, não há nele componentes desarmônicos ou 

conflitantes e, de outro, não se pode corromper o que é imutável. Nesse aspecto, a 

harmonia é a característica definidora das estratégias tomadas pelo regime exposto 

n’A República. 

O maior diálogo de Platão é filosófico e trágico. No âmbito da filosofia 

procura se prender à matemática como saber que pode dar o caráter de 

perpetuidade à cidade, ao filósofo governante, à Sócrates e também, ao próprio 
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Platão. No âmbito da tragédia procura reconhecer as limitações humanas como 

suporte fundador da perfeição e, ao mesmo tempo, da imperfeição. Em todos os 

dois contextos, a obra de Platão se impõe como a mais brilhante fonte de 

contemplação. 

O governo autoritário como Sócrates projeta não tem divisão de poderes. 

Essas divisões podem ser consideradas falhas, mas não são acidentais. Essas 

falhas são essenciais nas demais cidades na medida em que a oposição entre as 

partes limitam e controlam as ações individuais. Contrariamente a essa noção de 

poderes partidos, a teoria de Platão é que o melhor sistema de governo, o sistema 

justo, é um que não tenha conflito entre as partes, que elas sejam harmoniosas. 

Nessa perspectiva, a teoria moderna de governo é que justiça é desarmonia e que a 

tendência humana é de excesso porque se há outros poderes sempre prontos a 

limitar os excessos de um terceiro, não há um governo que se comporte de modo 

excessivo. 

Em Platão, o governo não tem limites. Ele projeta um governo ilimitado, 

assim, é absoluto. A distinção entre reis sacerdotes e reis seculares é destruída, 

mas não só. Também não há um grupo de legisladores, não há congresso, não há 

instrumentos que permitem a expressão popular porque estes, comerciantes, 

lavradores e pastores, são despossuídos de qualquer poder político. Em um sistema 

de harmonia todos estão satisfeitos porque todos estão diluídos pela ideologia de 

que o Estado age em benefício dos mais fracos. O primeiro problema central do 

melhor regime n’A República é que ele é absolutista, o segundo, é que ele é 

totalmente contrário ao progresso, o desenvolvimento sofisticado da população 

humanística, e ao desenvolvimento tecnológico. Nada pode ser melhorado nesse 

Estado porque nada pode ser mudado. 

Aristóteles inicia A Política com uma teoria que é o oposto da proposta de 

Platão. Ele diz que na medida em que cada um pode ter uma profissão, é a função 

de todos participarem do aspecto político. A própria humanidade coloca o indivíduo 

na esfera da política. Esse é o primeiro princípio de Aristóteles. Esse princípio 

impede a projeção de uma regime político em que a participação política é restrita a 

um número reduzido de pessoas.  

Quem pensa que Platão fala sobre algum tipo de governo humano, entende 

que ele é um monstro que inspira monstros através da história. Mas Platão não 

recomenda, n’A República, que se aplique historicamente aquele regime politico. A 
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única coisa que pode ser concluída sobre essa questão é que Sócrates é quem 

recomenda. Porém, até Sócrates não recomenda enfaticamente. Como diz Strauss 

(1978, p. 126), Sócrates não se esquece de frisar que sua cidade é impossível: é 

impossível porque é contra os acontecimentos históricos a questão de que não deve 

ter a "cessação dos males", pois é necessário que haja sempre algo que se oponha 

ao bem, e o mal é sempre e necessariamente o perambular da natureza mortal e da 

região dos vivos; é contra os acontecimentos da vida que a retórica consiga 

controlar pela persuasão o amor dos homens na sua instância corpórea e instintiva; 

a cidade justa é em tudo contra os acontecimentos políticos e históricos porque a 

igualdade dos sexos e o comunismo absoluto são contra as tradições das cidades 

gregas; é contra a tradição das cidades gregas a transformação da família como 

algo essencialmente convencional; é contra os acontecimentos da Grécia antiga 

instituir um regime político em que nenhum cidadão saiba de seus pais, filhos, 

irmãos e irmãs que não sejam os arbitrados pelo administrador amigo da sabedoria.  

Strauss (p. 117) vê que a cidade justa não pode existir porque contraria as tradições 

e a forma de viver de todas as cidades historicamente conhecidas na época de 

Platão. Bloom (1991, p. 410) também lembra que a cidade perfeita se revela na sua 

impossibilidade perfeita. Porque então gastar tanto tempo e esforço em uma cidade 

que é impossível? Para mostrar a sua impossibilidade. Bloom coloca que a melhor 

cidade não é uma cidade qualquer, mas uma construída para atender a todas as 

exigências da justiça. Sua impossibilidade demonstra a impossibilidade da 

realização de um regime justo, mas não deixa de mostrar o modelo de regime justo. 

Logo, a proposta de Sócrates torna-se impraticável temporal e geograficamente, 

mas não se torna impraticável hipoteticamente no lógos (REP, 592a-b). 

Um problema enfrentado por Sócrates é o modo como uma cidade 

governada pelos filósofos pode vir a existir. Mesmo que todos reconheçam o valor 

do bem, que o filósofo comtempla o bem e é um homem propenso a agir de modo 

justo, não quer dizer que todos aceitam seu governo, principalmente os que já são 

governantes e preferem agir injustamente. Então, o que é preciso para que o filósofo 

se torne rei? É preciso que os cidadãos sejam convencidos da necessidade desse 

novo governo ou que um rei se torne filósofo. Em qualquer caso a questão do 

convencimento está presente. E quem deve convencer? Strauss merece crédito ao 

dizer que é no momento de pôr a pόlis em prática que Sócrates precisa de 

Trasímaco. Os cidadãos ou governante devem ser persuadidos de que um homem 
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de natureza filosófica deve governar. Para Strauss não é de admirar que Sócrates 

se declare amigo de Trasímaco. Se Trasímaco é perito em persuadir os não-

filósofos, ele é uma peça fundamental na elaboração da cidade. Sem Trasímaco não 

há governo do filósofo e melhor cidade.  

 

5.6 PERSUASÃO E CONVENIÊNCIA: SÓCRATES E TRASÍMACO 

 

Dois temas trazidos por Trasímaco estão relacionados a questão da justiça e 

o mais forte: a conveniência-plausibilidade e a persuasão. Quem se empenhar em 

uma análise desses termos na sua forma grega, verá que o livro que mais apresenta 

a palavra conveniência (tòn symphéron) é o livro I, e que na maioria das vezes só 

aparece na relação de justiça com os mais fortes exposta por Trasímaco. Mas 

também Sócrates usa essa palavra segundo os critérios de sua melhor cidade. Há 

algo que muda nas duas exposições? Sim, há uma diferença no tratamento dado por 

eles. Trasímaco, como se mostra anteriormente, faz sempre alusão à ligação entre 

justiça e os soberanos independente de suas ações contra ou a favor da maioria dos 

habitantes. Mas Sócrates muda o sentido. Ele trata do termo conveniência não como 

interesse egoísta, mas sempre no sentido de proveito para a cidade ou para a alma. 

Essa referência encontra-se já no Livro I ao dizer que o verdadeiro governante (tó 

ónti alethinòs árchon) deve buscar a vantagem do governado (REP, 347d), porém é 

somente nos livros III e IV (412e; 442c) que a palavra surge na cidade de Sócrates. 

Se a conveniência somente convém ao mais forte como quer Trasímaco, ela não 

pode permanecer no contexto do melhor regime. É preciso que a conveniência se 

apresente sem ligação ao egoísmo. Assim, o discurso sobre justiça não deve se 

restringir a ser conveniente, mas ao mesmo tempo precisa ser proveitoso para o 

homem e para toda a cidade, logo, precisa ser também plausível.  

Como, então, Sócrates pode se utilizar da arte de Trasímaco? 

Aparentemente não há semelhança entre eles. Para Trasímaco a justiça convém ao 

mais forte, para Sócrates a justiça convém ao mais fraco. Essa oposição é 

importante na elaboração da pόliς socrática porque tanto demonstra o poder da 

retórica no ato de persuasão, quanto reorienta a discussão sobre justiça para a 

discussão de algo que não sofre corrupção. Outro fator importante da discussão 

Sócrates/Trasímaco é a própria situação de conveniência: afinal, a justiça é 

conveniente ao mais forte ou ao mais fraco? Se o filósofo é quem deve governar, 



150 

 

não é ele o mais forte? Se os não filósofos não devem governar, eles não são os 

mais fracos, mesmo quando governam? Se o filósofo é o mais forte e a justiça não 

lhe convém, seu governo é injusto? Trasímaco assume o duelo até perceber que é 

preciso silenciar.  

Se a justiça é concebida de alguma maneira, pode-se ter um discurso sobre 

ela que está ilustrado no diálogo. Ao mesmo tempo, cria-se um discurso que viola os 

princípios tradicionais de religiosidade grega porque produz um discurso ímpio na 

medida em que se unem as duas funções: os governantes que vivem e são 

mediadores entre os homens; os governantes que são mediadores com os deuses. 

O resultado dessa união é transformar os reis filósofos em semideuses ou até 

mesmo em deuses. É uma teoria que nega a força dos deuses da tradição 

substituindo-os por outros.  O deus d’A República é a harmonia, oposto do deus da 

Ilíada de Homero. Na Ilíada, Páris rapta Helena que é casada com Menelau, irmão 

do rei espartano Agamenon. Assim, começa a vingança dos gregos contra os 

troianos e o deus motor da história é Discórdia. Diferente de Homero, Platão 

enquanto poeta estabelece outro deus como motor da história, o deus Concórdia, ou 

seja, Harmonia, negação interna de Discórdia. Se o deus d’A República é harmonia, 

a postura de Trasímaco não pode ser de investida contra Sócrates, não deve 

mandar uma expedição destruir a todos, antes, deve se tornar concordante, ao 

menos em silencio, como se enfatiza no capítulo anterior. Toda a República torna-se 

um poema épico em que Sócrates ironicamente toma pra si a definição de 

Trasímaco. 

Trasímaco diz que a justiça é o interesse dos mais fortes e Sócrates não 

consegue dizer factualmente que tal argumento está errado. Sócrates só diz que 

Trasímaco é injusto porque não é conveniente articular tal noção de justiça em 

público. O acordo social que os poderes exigem não pode declarar que os 

governantes decidem tudo de acordo com seus interesses. Para o público deve ser 

declarado algo que o motive a se manter manipulado pela classe dominante. Nesse 

contexto, retoricamente as palavras de Trasímaco são inconvenientes aos mais 

poderosos, logo, também injustas pela própria definição de justiça dada por 

Trasímaco. Sócrates não dá uma definição de justiça verdadeira em oposição à de 

Trasímaco que seria a falsa, ele dá uma definição de justiça como justa. Há uma 

derivação do argumento de Sócrates do argumento de Trasímaco. Sandra S. F. 

Erickson e Glenn W. Erickson dizem que “Platão precisa de Trasímaco e Sócrates 
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para expressar essa conclusão argumentativa porque se o argumento estivesse 

colocado na boca de um único indivíduo haveria uma contradição existencial” 

(ERICKSON, S. S. F, ERICKSON, G. W., 2009, p. 65). Portanto, Sócrates não 

recomenda um regime político verdadeiro no sentido de que seja realizado 

historicamente. 

Pela definição de Trasímaco, lembram S. Erickson e G. Erickson, ele mesmo 

é um injusto, Sócrates é um justo e a justiça só pode ser pensada no âmbito de um 

poder que não mude porque os mais poderosos, por definição, são os que possuem 

o poder em sua totalidade, ou seja, um poder perpétuo. Assim, o discurso de 

Sócrates sobre a fundação da cidade torna-se justo porque é justo se projetar um 

regime político como o d’A República. Há uma necessidade lógica na afirmação de 

Trasímaco que faz fluir toda A República. A justiça como harmonia é algo justo, mas 

não verdadeiro, dado a teoria de Trasímaco. Lembre-se que se a cidade é algo da 

esfera visível, ela só pode ser conveniente e plausível, não verdadeiro. 

Ao se pensar que, n’A República, os mais poderosos é a classe dominante, 

a conveniência consiste em satisfazer o que lhes é essencial, a saber, o poder. Eles 

apenas não têm poder se lhes é tirado. Quem ou o que pode lhes tirar o poder? 

Somente a desarmonia, o deus Discórdia, na cidade.  

Justiça é o elemento mantenedor do que é conveniente, o poder. Ao se 

pensar que o legislador é o mais poderoso, apesar de que não age executando as 

leis concretamente, o que lhe é conveniente também é o poder. Qual tipo de poder? 

Retoricamente ele é o mais forte. Sócrates é o retórico. Alguns comentadores 

distinguem retórica e dialética, esta última praticada por Sócrates. A dialética surge 

no panorama filosófico a partir de sua oposição à retórica. Acontece que essa 

oposição é em si mesmo uma apropriação retórica. Por que a dialética é uma 

apropriação retórica? O que é retórica? Não é o que possibilita a concordância? 

Retorica é o que faz algo convincente. Nesse sentido, a dialética se apropria de algo 

que é próprio à retórica, ou seja, de seu poder de persuasão. Porém, tal persuasão 

não pretende convencer porque expõe alguma verdade, mas porque o discurso 

usado para criticar o discurso anterior também é criticado.  

Para Bloom (1991, p. 326) aquele primeiro envolvimento de Sócrates e 

Polemarco em um diálogo é o motivo pelo qual Trasímaco se irrita. Se o diálogo 

busca um acordo comum em vez de tentar conquistar a vitória, ele não se 

caracteriza como um discurso forte na visão do retórico, mas como um discurso 
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fraco. Os participantes do diálogo orquestrado por Sócrates devem obedecer a 

certas regras que, como as leis, governam aquela associação entre homens, estes, 

buscam um acordo comum em vez de tentar conquistar uma vitória. Seguindo essa 

postura de Bloom é possível ainda dizer que esse acordo comum não consiste 

primeiro na busca por uma definição. No diálogo o que se põe em jogo é a busca por 

uma desconstrução daquelas afirmações. Se Sócrates deixa seus interlocutores 

confusos não é porque pretende definir o ser justo, mas porque primeiro precisa por 

à prova todas as afirmações possíveis em torno do assunto em questão. Esse 

trabalho de por à prova, só pode ser desenvolvido a partir da associação entre os 

interlocutores. Associação que tem como fim caminharem juntos na elaboração de 

argumentos em confronto a contra argumentos seja para se chegar a um discurso 

que sobreviva a qualquer contra argumento, seja para se chegar à descrença em 

qualquer afirmação. Essa abordagem através do diálogo é o que Bloom entende 

como a arte da dialética em Sócrates a qual parece impor uma espécie de justiça 

sobre aqueles que a praticam, enquanto a retórica, a arte de fazer longos discursos 

sem ser questionado, a arte de Trasímaco, volta-se ao auto engrandecimento.  

Trasímaco vê a dialética como um adversário da retórica e quer mostrar à 

sua audiência a superioridade de sua arte. Porém, constata Bloom, uma das 

consequências da dialética é se impor sobre a retórica como uma forma de 

desenvolver discursos mais poderosos. A dialética supera a própria retórica ao 

silenciar de Trasímaco. Assim, se a principal característica da retórica é o 

convencimento, a dialética absorve esse ponto para si na medida em que silencia o 

convencimento da retórica. A dialética mostra-se como sendo a arte retórica no 

sentido de convencimento mais retórica do que a arte de Trasímaco, não porque 

supera a retórica, mas porque precisa incorporá-la em suas técnicas. 

Sem Trasímaco não há filósofo, porque não há Sócrates fundador da cidade. 

A questão de que Sócrates silencia Trasímaco e o torna amigo, não pode ser uma 

ironia insignificante. Mas é possível que Platão exponha duas teorias aparentemente 

opostas que não tem nenhuma contradição. A arte de Trasímaco é a mesma de 

Sócrates, apenas é preciso considerar quem é o verdadeiro governante, a saber, 

aquele que comtempla o bem e o invisível. 

A arte de Trasímaco deve estar disposta unicamente aos interesses do 

filósofo. Strauss também pergunta: porque persuadir? Não se poderia criar uma 

cidade reunindo homens e mulheres excluídos, escravos, bárbaros, mendigos e 
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esfomeados, forçando-os a viver segundo o regime do filósofo? Quem responde é o 

próprio Strauss: não se precisaria de grande habilidade de persuasão para 

convencer esses homens, porém seriam como selvagens, devorando uns aos outros 

sem capacidade de civilidade. É preciso que os potenciais habitantes da cidade 

socrática participem da vida civilizada. Mas só participar ainda não é suficiente, 

porque os habitantes que são persuadidos a aceitar a cidade perfeita participam de 

cidades injustas e vivenciam injustiças. Nada impede que eles resolvam agir 

segundos os costumes de antes. A saída que Sócrates encontra é o uso da 

persuasão para convencer os cidadãos de que o regime do filósofo é o único regime 

em que seus filhos tenham uma vida verdadeira e melhor do que teriam em outros 

regimes. Os cidadãos acima de dez anos de idade devem ser enviados ao campo e 

os seus filhos devem permanecer sobre a tutela dos filósofos. Sócrates considera 

que para a cidade criada sob o bem se realizar não basta que os filósofos se tornem 

reis ou os reis se tornem filósofos, mas também é imprescindível que os pais sejam 

convencidos a deixar seus filhos menores de dez anos sob a tutela do filósofo. 

 

5.7 IRONIA, VERDADE, CONVENIÊNCIA E CONTEMPLAÇÃO 

 

Se a teoria de Sócrates, n’A República, segue definitivamente da teoria de 

Trasímaco, é possível que seu discurso também seja filosófico. Porém, não há 

nenhum indício de que Sócrates se percebe derivado de Trasímaco. Sócrates se 

mostra a todo tempo assumindo um discurso próprio, oposto ao discurso de 

Trasímaco. Mas há alguém que entende o papel de Sócrates? Apenas o autor d’A 

República, Platão. 

O filósofo não está obrigado a dar uma teoria de justiça porque 

presumivelmente ele trata de coisas invisíveis e justiça está direcionada à vida 

prática dos habitantes, algo que se visualiza nos acontecimentos do dia a dia. 

Porém, ele pode ainda fazer uma experiência de pensamento. O que se segue da 

postura que assume a justiça como conveniente do mais forte? Um discurso 

filosófico? Não. Sócrates apresenta um regime político que não pode ser filosófico 

pelo seguinte motivo: não tem a preocupação de apresentar um argumento 

sistematicamente ordenado com fins de estabelecer alguma verdade. A construção 

da cidade justa fundada sobre as relações inerentes à analogia da proporção 

contínua, não se configura como um sistema em que um termo se põe a outro termo 
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criando uma significância maior do que se fosse apenas um termo isolado, sistema 

esse que por se fundar na ideia perfeita do bem, fonte da verdade, expressa um 

discurso verdadeiro? A resposta seria “sim” se A República fosse resumida na 

elaboração dessa cidade perfeita. Porém, Sócrates não só reconhece a falta de 

verdade na situação visível e a falta de condições de efetivação de seu projeto 

político, há também algo que pode destruí-la. Há um conflito consistente ao 

fundamento perfeito e sua transferência para a imperfeição que dá vida a duas 

dimensões: uma transforma a melhor cidade em seu contrário; a outra, uma vez 

passado a fase da transformação, observa a permanência das duas em um 

movimento de eterno conflito. Assim, essa situação bidimensional mostra-se mais 

relevante para se pensar o diálogo de Platão do que as pretensões em apresentar 

alguma verdade sejam pelo recurso da exatidão da matemática como elemento 

fundante, ou da manifestação de uma realidade meta-empírica, caso haja alguma, 

que não seja matemática. 

O que se quer pontuar neste momento é o seguinte argumento: matemática 

e suas pressuposições é o que pode ser considerado verdadeiro. Desde que o 

discurso filosófico se volta para o que é verdadeiro e a cidade perfeita se ergue 

segundo a verdade inerente à matemática, dizer que a justiça convém ao mais forte, 

e que este é o mais forte em tudo, e que o mais forte em tudo é o filósofo que 

governa segundo o saber verdadeiro, o discurso sobre a justiça que convém ao mais 

forte é filosófico. Mas também se precisa pontuar outra questão: o que é 

considerado verdadeiro deve ser projetado sobre a vida prática, a política. Desde 

que a vida prática é a vivencia na cidade, e que a vivência se refere às inconstâncias 

do dia a dia, do logos, das afeições e da situação visível, e que a vivência deve se 

respaldar no que é considerado verdadeiro, e que aquele saber considerado 

verdadeiro é compreendido somente pelos governantes na sua função de governar, 

ou seja, no que é conveniente para seu governo, não há verdade na vida da cidade, 

há somente algo conveniente e plausível, logo, o discurso sobre justiça que convém 

ao mais forte só é filosófico se o sentido deste, se voltar à conveniente e plausível, 

não a algo que se põe como verdade e nem como não verdade, há outra coisa 

diferente dos dois. Há ainda uma terceira questão: a cidade fundada em algo que se 

mostra verdadeiro, não pode vir a ser. Desde que Sócrates reconhece que não há 

um modo de sua cidade tomar vida sobre o chão e o tempo, e que todas as suas 

propostas, sem nenhuma alteração, são inaceitáveis por qualquer homem ou mulher 
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daquela época e até mesmo nos dias de hoje, e que ela, a cidade de Sócrates, se 

autodestrói a partir de um problema interno, e que sua destruição leva à negação 

absoluta de todas as suas premissas transformando-a no seu oposto; a cidade 

fundada em um discurso filosófico, porque é um discurso baseado em algo que não 

muda, não pode vir a ser, logo, o discurso sobre a justiça e sua relação com o mais 

forte, não apenas torna-se não filosófico no sentido de que é outra coisa diferente do 

filosófico, mas torna-se absoluta impossibilidade de ser qualquer coisa, torna-se 

silêncio. 

Discurso filosófico, o não filosófico e o absoluto silêncio. O primeiro surge 

estabelecendo dogmas e crenças para a melhor cidade; o segundo surge 

demonstrando que na vida vivida só há discursos convenientes e plausíveis e o 

terceiro, que surge revelando sua impossibilidade em ser ao menos discurso, é 

somente contemplativo. Nesse contexto, o discurso filosófico torna-se dogmático ao 

tentar estabelecer um melhor discurso com pretensões de verdade; o discurso não 

filosófico torna-se filosófico por ser a única condição de se expressar o que acontece 

no dia a dia e o contemplativo torna-se irracional, sem nenhuma condição de ser 

lógos, por ser contraditório e se autodestruir. Dessas três posturas, qual é a que 

expressa algum ensinamento no diálogo A República? Assim como não se pode 

olhar só para Sócrates, aqui também não se pode escolher uma delas. As três 

posturas estão no diálogo e o torna uma unidade. Não é só o ser, nem o não ser e 

nem a participação entre esses dois em outro algo que envolva ser e não ser, mas 

são os três. Há algum ensinamento nessa tríplice relação? Nenhum deles se impõe 

como algum tópico que sirva para estudar ou pesquisar, mas eles se negam e se 

constroem justamente no embate entre eles mesmo. Assim, Platão propõe uma 

postura que é a mesma de Sócrates, a saber, a ironia confirmar algo para depois 

negar. 

A República de Platão expõe um princípio no primeiro livro. Mas a maioria 

dos comentadores não entende porque aquele primeiro livro tem a função de 

estabelecer os termos do debate. Esse desentendimento gera uma postura ingênua 

de que Sócrates propõe uma alternativa à definição de Trasímaco. Pelo contrário, 

Sócrates aceita a definição de Trasímaco como experiência de pensamento. Na 

perspectiva socrática não tem uma definição de justiça verdadeira, mas pode ter 

uma definição de justiça hipotética. Se há uma definição hipotética se pode 

desenvolver discurso justo tal como Sócrates o faz. Deve-se ter algum motivo para 
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se falar em discurso conveniente e plausível. A questão é que eles, como dizem 

ainda S. Erickson e G. Erickson, Sócrates e Trasímaco, são filósofos de ironia. Eles 

dizem que n’A República, “a vida política requer ironia para sua compreensão. Para 

compreendê-la é mister ser irônico, ou seja, dizer uma coisa através de outra” 

(ERICKSON, S. S. F., ERICKSON, G. W., 2009, p. 65). Assim, pode-se supor que se 

as personagens estão envolvidas em uma obra poética cuja tonalidade dirigente é 

ironia, eles também a sofrem.  É o que acontece com Trasímaco e Sócrates nos 

quais o filósofo é retórico e o retórico é filósofo. 

Strauss (1978, p. 50) fala sobre o aspecto da ironia presente n’A República. 

Ele também vê que uma das peculiaridades de Sócrates é ser um mestre de ironia. 

Mas falar através da boca de um homem que é conhecido por sua ironia parece ser 

o mesmo que não afirmar nada.  

Strauss propõe que muito, para não dizer tudo, dos ensinamentos nos 

diálogos de Platão parece depender do que é a ironia socrática. A ironia é uma 

espécie de dissimulação ou de falsidade. Strauss ainda lembra que se para 

Aristóteles o hábito de ironia é um vício, para Sócrates ela é a dissimulação, não de 

más ações ou de vícios, mas sim de boas ações ou de virtudes. O homem irônico, 

em oposição ao fanfarrão, subestima o seu valor como Sócrates o faz. Ainda, diz 

Strauss, se a ironia pode ser pensada como um vício, precisa ser um vício gracioso. 

Usada corretamente, não é um vício em tudo: o melhor homem - o homem que se 

considera digno de governar a melhor cidade tem que se voltar para os demais e 

permanecer junto deles agindo de modo verdadeiro e sincero – essa sua relação 

com os muitos é irônica. A ironia é, em seguida, analisa Strauss, a dissimulação 

nobre de sua superioridade. Pode-se dizer, ela é a humanidade peculiar ao homem 

superior: ele poupa os sentimentos de seus inferiores por não exibir a sua 

superioridade. A mais elevada forma de superioridade é a superioridade em 

sabedoria. Ironia no sentido mais elevado será, então, a dissimulação da própria 

sabedoria, ou seja, a dissimulação dos sábios pensamentos de cada um. Isso pode 

assumir duas formas: ou expressar pensamentos sábios uma vez que os outros 

pensamentos são menos sábios ou abster-se de expressar qualquer pensamento a 

respeito de um assunto pelo facto de não se ter conhecimento a respeito dele e, 

portanto, só poder levantar questões, sem dar nenhuma resposta. Se ironia se 

relaciona essencialmente com a suposição de que existe uma ordem natural de 

classificação entre os homens, segue-se que a ironia consiste em falar de forma 
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diferente para diferentes tipos de pessoas. Acrescente-se ao que Strauss afirma que 

há um aspecto da ironia que não pode ficar de fora da discussão: o melhor discurso 

só alcança o patamar de melhor em confronto com o pior. São forças opostas que 

no conflito gera um ensinamento, a saber, o ensinamento dos diálogos. Portanto, se 

não há dúvida da ironia socrática que põe os adversários sempre em uma condição 

desfavorável, se essa é a única certeza que se sobressalta diante de todas as outras 

questões do diálogo, o ensinamento não é algo além da ironia. No contexto desta 

tese, para se compreender o ensinamento de Platão é necessário enxergar a ironia 

que percorre todo o diálogo platônico.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Construção da cidade de Sócrates, a qual é a melhor de todas as cidades 

possíveis, é o lar da harmonia, mas há algo que pode destruí-la, este é Eros. O 

processo de destruição se inicia a partir da corrosão interna provocada por Eros, 

pelo qual se gera a desarmonia. A melhor cidade se degrada ao máximo. A 

degradação tem um fim porque chega ao seu extremo, este é a pior cidade. Nesse 

sentido, a melhor cidade gera a pior cidade. Uma vez que a pior cidade é gerada 

não põe em negação absoluta a melhor cidade, mas é o totalmente diferente 

daquela, é o caminho que não deve ser escolhido. Assim, reinam em um combate 

imortal o pior e o melhor regime político. O combate certifica a percepção de que a 

cidade perfeita é inatingível e a imperfeita é inadmissível. Dessa percepção resta a 

convicção de que, se ainda é necessária a convivência entre os homens, ao menos 

para satisfação de seus desejos mais básicos, a contemplação da luta entre os dois 

regimes e de todo o discurso em torno deles, deve fundamentar a vida na cidade 

segundo o critério do que é conveniente e plausível aos governados e governantes. 

Desde que um regime é impossível e o outro é inadmissível, o regime que pode vir a 

ser vivido, sendo admissível, é o que se mostra conveniente e plausível. Desse 

ponto de vista, não há nada de verdade ou falsidade, mas somente de conveniência 

e plausibilidade.  

A verdade que aponta um caminho para algo melhor, refuta-se ironicamente 

diante si mesmo. A falsidade que aponta um caminho para algo que “não é”, 

também se refuta por simplesmente não ser. Portanto, resta somente algo que não é 

nem verdade e nem falsidade, nem expressa algo que é em si mesmo ou algo que 

não é em absoluto, mas expressa o que é possível expressar, um discurso plausível 

e conveniente.  

Platão assume para si a ironia socrática rejeitando não somente os 

discursos acerca da verdade, mas todos os outros discurso acerca da mudança, do 

não ser, e inaugura um novo paradigma, o discurso conveniente e plausível. Desse 

modo, a conclusão desta Tese se propõe frisar três considerações: o discurso 

metafísico não pode regrar a vida dos homens; o discurso político por si só é 

insuficiente para regrar a vida dos homens, mas como é necessário algum governo, 

este deve se pautar em um discurso conveniente e plausível. Assim, o sentido do 

todo que envolve a política na época de Platão e tudo que envolve o que se torna 
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conhecido como questões metafísicas é reorientado para um discurso que envolva a 

reflexão sobre o poder que governa todos os discursos. 

N’A República há uma discussão metafísica no sentido de que expõe uma 

situação inteligível, meta empírica, que se mostra melhor e superior à situação 

sensível, empírica. A metafísica não trata basicamente de uma realidade divina 

semelhante aos deuses antropomórficos do monte Olímpio, não são também 

entidades divinas que habitam outra dimensão distante do homem. Essa metafísica 

do inteligível resume-se numa abordagem matemática, fruto da alma que investiga 

os pressupostos de um saber mais elevado.  

Erickson e Fossa (2006, 2005, 2001, 1996) resgatam essa metafísica 

matematizante em Platão e destacam como a ideia do bem que poderia ser 

interpretada como uma figura divina sem nenhuma referência à matemática, 

desdobra-se como pressuposição da matemática por assumir em si mesmo a 

configuração da unidade (hum). Como se mostra no segundo capítulo desta Tese, 

Erickson e Fossa olham a tradição neoplatônica em seu esforço de vislumbrar as 

relações entre metafísica e matemática no pensamento platônico e expõe uma 

analise sobre a filosofia de Platão em sua linhagem pitagórica. Para aqueles dois 

pesquisadores, Platão desenvolve estudos matemáticos e os usa em seus diálogos. 

Tais usos esclarecem a permanência de uma estrutura harmônica que se 

desenvolve na música, passa pela astronomia, geometria e aritmética, e se abre na 

imagem da Linha Dividida, a qual é reproduzida em várias instancias. Em alguns 

momentos surge enquanto mito (mito de Er e das quatro raças), em outros como 

alegoria (alegoria da caverna), ou como divisões da cidade, ou divisões da alma, ou 

divisões da natureza do homem, ou como modos de apreensão da alma, ou como 

formas degenerativas de regimes políticos, ou como visão sobre o mundo vivido, ou 

como categorização das personagens, ou tipos de virtudes, ou construções e 

desconstruções da cidade, ou currículo matemático, os quais todos mantém as 

mesmas divisões e relações daquela Linha Dividida.  

A estrutura da Linha Dividida é matemática, especificamente uma proporção 

continua que, apesar de ser algo mais abordado no campo da geometria, ainda se 

mostra estruturando o conteúdo da harmonia, da música. Segundo Erickson e 

Fossa, essa estrutura matemática se apresenta de varias maneiras porque Platão 

procura manter uma unidade em todos os modos possíveis de investigação da alma. 
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Assim, cada uma dessas maneiras se refere ao conjunto de todas elas, porque 

carregam um elo significante, a estrutura da Linha Dividida.   

O saber matemático, portanto, constitui a diánoia, primeira divisão do 

inteligível, e o contexto hipotético pelo qual se pressupõe as ideias do modo de 

investigação noûs: “hum, identidade, diferença e ser”. Nesse sentido, o que está 

além da física é unicamente de caráter matemático. A metafísica matematizante 

trazida pelo Platão pitagórico, mostra a insignificância de se pensar uma metafísica 

que não seja matemática. Se a metafísica se refere a um mundo de formas divinas e 

perfeitas em que um ser superior harmoniza todas as coisas segundo os critérios de 

perfeição inerentes a sua essência, esta não é a metafísica de Platão escritor d’A 

República.  Mas qual é o Platão que cita os trechos matemáticos dos diálogos? É 

um Platão pitagórico representado na personagem Sócrates. Quem se utiliza da 

matemática para criar a cidade justa é Sócrates. Assim, Platão é Sócrates.  

No desenvolvimento desta tese se vê que Sócrates se utiliza do discurso 

voltado à perfeição para criar sua cidade. Mas ele não é o único que tem voz 

marcante, há também Trasímaco. Aquela cidade perfeita é gerada no conflito entre 

Trasímaco e Sócrates e seu fim é também gerador do conflito entre o arístos, o 

melhor, e o tiranos, o pior. O último capítulo mostrou que o discurso sobre uma 

melhor cidade e a ideia do bem não é nada mais do que a elaboração irônica do 

contra argumento de Sócrates para provocar e problematizar os discursos em 

defesa da democracia, tirania e outros regimes políticos. Mas o próprio discurso 

meta-empírico é ironicamente problematizado e desconstruído. Nesse sentido é 

possível defender uma interpretação d’A República que critica, a partir da política, 

uma postura a favor de questões metafísicas sejam matemáticas ou de outra 

natureza. Todas as questões metafísicas se resumem em falas convenientes e 

plausíveis à cidade.  

Sócrates pode falar que os filósofos administradores conseguem defender 

um discurso verdadeiro porque se fundamenta na contemplação de algo perfeito, 

que é em si mesmo, e ainda pode falar da necessidade em construir discursos falsos 

e benéficos para orientar o grande número de moradores da cidade; ainda pode falar 

da necessidade em se disseminar nobres mentiras com fins de manter a harmonia 

manifesta naquela perfeição contemplada pelos reis, porém, essas falas que emitem 

uma preocupação com “alguma verdade” ou “falsidade” ou “mentira”, não estão em 

um contexto maior que envolva verdade e não verdade. Sócrates fala a partir do 
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contexto da conveniência à cidade, a saber, da política. Em um primeiro momento, 

esta tese resgata uma crítica á metafísica feita sob o teto da política. Uma vez que a 

política se refere ao governo da vida na cidade, e que o discurso metafísico é 

elaborado com fins políticos, o discurso que predomina no diálogo A República é 

unicamente político. Porém, tal discurso precisa expressar um significado. A unidade 

significante que subordina metafísica à política só se torna possível devido a 

estrutura coesa que Platão segue do inicio ao fim daquele diálogo. 

Se esta tese reduz a metafísica à política, não é por entender que há essa 

redução. A metafísica que é reduzida à política é aquela de caráter meta-empírico e 

matemático, ou melhor, extrassensível por estar fora da condição sensível. Há outro 

sentido de metafísica que não se reduz à politica, mas que faz o inverso, isto é, que 

reduz o discurso político do todo d’A República a um discurso metafísico. Este outro 

sentido de metafísica já está exposto da introdução desta Tese. 

Há um sentido de metafísica dado por Heidegger que não se limita à 

contemplação de algo não sensível pelo qual se moldaria a vida. A metafisica é o 

próprio discurso que tenta dizer o que é tal situação definindo um modo de ser 

próprio a partir do que se parece mais apropriado. É o estilo de pensamento que se 

caracterizou por tentar explicar alguma coisa, a partir do que se entende de outras 

coisas. Nesse sentido, um termo é explicado a partir de sua relação com outros 

termos que se relacionam ainda a outros, formando um contexto maior que serve de 

fundamentação para explicar qualquer novo termo que se apresente. A visita de 

Sócrates ao Pireu, lugar que permite novas divindades e acolhe homens das mais 

diferentes culturas assume significância em seu contraste a Atenas que reduz os 

privilégios a alguns e defende dogmaticamente suas crenças e cultura; os quais 

contextualizam a intimação de Polemarco, a recusa feita inicialmente por Sócrates e 

a sua aceitação a partir de Glauco;  estes levam Sócrates à casa do ancião Céfalo 

que caracteriza o poder das tradições pelo qual se reúnem todos os discursos 

políticos; assim a presença de Sócrates começa a assumir significado diante 

daqueles afirmações e valores tradicionais. Sócrates inicia o questionamento sobre 

justiça e se defronta com o problema apontado por Trasímaco, sendo forçado por 

Glauco e Adimanto a apresentar uma explicação justa sobre justiça. De Atenas ao 

Pireu, deste à casa de Céfalo, de Céfalo à Trasímaco, e deste, passando por Glauco 

e Adimanto, ao próprio Sócrates. Das divisões da cidade e da alma às virtudes, 

destas a ideia do bem, da educação geral à educação do filósofo, este sob o sistema 
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do currículo matemático. Do melhor regime ao pior, do contraste entre estes à 

certeza da necessidade constante de exercitar o pensamento. Platão põe sempre a 

certificação de uma significância de um termo mais abrangente do que a 

significância anterior. Assim, ele reúne em uma significância, a variedade dos temas 

expostos n’A República.  

A estrutura harmônica de organização do diálogo A República segue uma 

ordenação analógica, segundo os critérios da proporção contínua vistos na 

passagem da Linha Dividida, a/b=b/c: Sócrates está para Trasímaco; como o 

inteligível está para o sensível; os quais estão para a construção da cidade como 

esta, está para sua decadência; os quais estão para a melhor cidade como esta, 

está para a pior cidade; as quais estão para a prática universal da justiça, como 

esta, está a sua prática individual. Assim, o diálogo, em seu todo, envolve em uma 

consonância maior, todos esses pontos menores e outros não citados como se 

fossem a harmonia de uma oitava que se expressa através da individualidade de 

suas notas musicais. Nesse sentido, o diálogo A República é metafísico não porque 

tem uma parte que expõe algo meta físico, mas porque um termo é definido a partir 

de outros termos em uma estrutura sistêmica que delimita a definição de um 

significado segundo um delimitado horizonte de compreensão.  

A metafísica matematizante destrói as pretensões de atribuir a Platão uma 

metafísica teológica, mas aquela metafísica se esfacela diante de uma crítica 

fundada nos horizontes da política; agora uma crítica à política se estabelece a partir 

de um novo panorama de metafísica.  

A nova postura metafísica se sustenta em dois pontos: na construção de um 

discurso com fins de explicar o que é algo tal como é; e em transpor para o campo 

da linguagem, qualquer intuito de explicar a constituição mais íntima do ser. Esses 

dois pontos tem algo em comum que é o campo da linguagem no qual se processa 

os discursos. O primeiro se volta ao que se explica mais acima sobre o estilo de 

pensamento que busca explicar um termo em relação a outros termos gerando uma 

significância maior; o segundo ponto traz uma característica implícita no primeiro: 

todas as tentativas de dizer o que é algo, não estão numa situação extra ou 

intrafísica, mas linguística. Se não há nada além do campo discursivo, em que ponto 

o discurso, logos, se fundamenta? Fundamenta-se no próprio discurso? Essas 

perguntas podem ser feitas de outra forma: se um termo assume significância a 

partir de outros, o que dá a significância primeira? Seguindo o raciocínio 
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desenvolvido até agora, se é forçado dizer que nada atribui significado ao primeiro 

termo.  

N’A República é possível encontrar aquele ponto imutável, ideia do bem, 

como fonte originária e fundadora, como fundamento de todos os termos, mas em 

que se funda essa fonte, de que ela é construída? Não há nenhuma evidencia que 

responda a essa pergunta. A ideia do bem pode ser contemplada, porém, não pode 

ser expressa, não participa da linguagem. Desse modo, se até mesmo algo 

extrassensível precisa ser interpretado discursivamente para ser compreendido de 

alguma maneira, é preciso que aquele termo primeiro seja fundado no domínio da 

linguagem.  

A República demonstra como se constrói uma significância de algo que não 

tem ainda significado. Desde o inicio d’A República há o arranjo de termos para dar 

sentido ao uso da ideia do bem como fundamento da atividade filosófica no âmbito 

do regime elaborado por Sócrates, sem a qual é impossível apresentar a decadência 

da cidade e a falta de sentido da prática filosófica com fins de estabelecer verdades. 

Nesse contexto, A República demonstra que o que funda a fundação, o que constrói 

o fundamento primeiro não é nada mais que o próprio discurso em torno da 

fundação da cidade, assim, o início é o fim e este é o inicio em um movimento cíclico 

constante limitado ao discurso conveniente e plausível. Portanto, se não há nada 

fora do discurso, a postura de Sócrates seria profundamente negativa. A ironia 

socrática questiona não somente as opiniões e verdades, mas o que fundamenta os 

fundamentos de tais discursos.  

Os questionamentos de Sócrates priorizam a dúvida enquanto ato de 

questionar os acontecimentos da cidade prática.   Essa postura de Sócrates não se 

assemelha ao que fica conhecido na filosofia contemporânea por postura niilista? 

Crítica à metafísica a partir da política, desta a partir de uma nova abordagem à 

metafísica e desta a partir de uma postura niilista.  

Sócrates é um niilista? Não é que Sócrates seja um niilista, mas que sua 

postura se configura segundo os critérios do niilismo da filosofia contemporânea. 

Rossano Pecoraro lembra que niilismo vem do latim nihil, nada, que se refere ao que 

não existe em sentido absoluto. Ele diz: “o niilismo [...] é o pensamento obcecado 

pelo nada” (PECORARO, 2007, p. 9). Assim, aquele que assume a postura niilista é 

porque buscar revelar que tudo se reduz a nada. Esse nada, no entanto, não se põe 

como vazio. O vazio ele só é vazio porque tem algo em seu entorno. Nesse nada 
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não há algo em relação a ele, nem algo que lhe serve de recipiente. Platão, segundo 

essa caracterização, demonstra que os discursos se fundamentam em ausência 

absoluta de qualquer coisa. Todas as proposições e afirmações procuram dar 

significados a alguma coisa demonstrando que eles revelam alguma verdade, que 

apontam para algo melhor e perfeito, mas tais afirmações não são o que pretendem 

ser uma vez que não há um fundamento perfeito, algo além de nós mesmos que 

serve de pedra fundamental e fonte de verdade, pelo qual se abre o acesso a um 

saber verdadeiro. Nessa perspectiva, a postura de Platão e de sua personagem 

Sócrates fazem parte do tipo de niilismo chamado “niilismo metafísico” que nega a 

possibilidade de um conhecimento verdadeiro.  

Segundo Franco Volpi (1999, p. 90) o verdadeiro niilismo metafísico é uma 

situação na qual se percebe que não há mais nada do ser. Para Volpi (p. 7) o 

homem contemporâneo se descobre andando sobre incertezas que pensa ser 

certezas inabaláveis, ao descobrir que todos os seus conhecimentos, crenças, 

valores, decisões políticas além de tudo o mais que define sua história e vida, são 

desprovidos de uma sustentação verdadeira. Não há nada que sustente suas teorias 

e vida além do próprio discurso em torno delas. A fundamentação divina, as certezas 

matemáticas, a busca pela objetividade e os parâmetros de subjetividade, que em 

diferentes momentos se mostraram forte o suficiente para ordenar a vida humana, 

perdem suas estabilidades diante da ironia e da dúvida.  Não é que aquelas certezas 

encontram algo diferente delas que força sua negação. A negação está desde 

sempre inerente a qualquer certeza. A destruição de um mundo certo e verdadeiro 

ocorre espontaneamente no momento em que o homem desperta para a falta de 

fundamento daquilo que ele impõe e expõe como certo. 

Sócrates assume uma postura segundo os critérios do niilismo porque 

reconhece que seu discurso sobre algo verdadeiro, não se fundamenta nem em 

verdade e nem em não verdades, mas nos discurso do que é conveniente à vida do 

próprio homem na cidade, um lugar de medo, de desejos, de necessidades 

corporais, de limitações racionais e de mudanças constante. Ele vê que sua cidade é 

outra coisa daquilo que diz ser e não pode ser diferente, e desse modo, carrega em 

si sua autodesconstrução. A cidade bela e sua fonte, ideia do bem, símbolos da 

metafísica que reina até a modernidade predominam sob essa tarja até século XX, 

pois ainda Heidegger condena Platão como inaugurador do pensamento metafísico.  
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Platão é o inaugurador desse pensamento, mas ao mesmo tempo antecipa 

uma crítica às tentativas de criar discursos verdadeiros e poderosos. Não apenas 

demonstra essa crítica através de seus personagens e da desconstrução de sua 

cidade, mas de todo o diálogo. A construção de um discurso em que um de seus 

termos passa a ser definido em relação a outros termos revela que não há nada de 

verdadeiro fora da linguagem e admite a possibilidade de que se houver o homem 

não consegue explica-lo. Assim, a própria sistematização discursiva carrega em si a 

certeza de que ela não reflete nenhuma realidade verdadeira. Se Platão vislumbra 

uma auto critica quais suas armas? Elas seriam a ironia socrática. A ironia assume o 

papel de questionar e desdenhar das certezas e incertezas, das imperfeições e 

perfeições, do visível e do invisível. Não seria Platão que assume uma postura 

niilista, mas o contrário, o niilismo assume uma postura platônica. Mas antes de 

analisar como a ironia exila o niilismo, é possível que aquele Platão já estabelece o 

lugar no qual se vai exilar o niilismo. 

O niilismo esfacela os discursos metafísicos. Esse esfacelar gera uma 

situação de descrença e crítica sobre as mais variadas formas dos saberes 

desenrolados na história da humanidade: não há mais como acreditar na metafísica 

uma vez que ela não diz nada; não há como acreditar nas ciências, pois elas tem 

fundamentação metafísica; não há como acreditar nas religiões, pois suas 

divindades são discursos falsos e benéficos que servem somente para pacificar os 

homens; não há como acreditar na política, pois ela é a forma grosseira e brutal de 

dominação de uns para com outros; não há como acreditar nos valores morais, pois 

eles se justificam na sua conveniência aos governantes ou lideres políticos e 

religiosos na medida que minimizam a grandeza da vida. Dessa descrença absoluta 

tudo se reduz a nada. Esse tudo que vira nada, ele ainda permite alguma crença? 

Não, o tudo é o passado. O niilismo põe em destruição todas as tradições, toda a 

história, tudo que se passou. Nesse sentido, atinge também o presente como tempo 

que carrega os resquícios do passado. Em um primeiro momento não é possível 

entender como algo inerente ao pensamento metafísico pode fundamentar uma 

crítica ao niilismo sem configurar uma defesa ao retorno dogmático, porém, há uma 

análise que se destaca, os ensaios sobre niilismo segundo Rosen (1969).  

Rosen (1969, p. 140) apresenta uma proposta que não deixa de ser uma 

superação ao pensamento niilista. Para ele, o niilismo é uma tentativa de superar ou 

repudiar o passado em nome de uma desconhecida e incognoscível espera do 
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futuro. Assim, Rosen percebe um perigo implícito: no niilismo há uma negação do 

presente, ou para remover o terreno sobre o qual o homem vive e se realiza, ou 

apenas para testemunhar o processo de transformação histórica. O clima de tédio 

ou desespero que é a manifestação negativa mais visível do niilismo comprova a 

incoerência da essência oculta nele mesmo. A tentativa de superar a tradição é 

necessariamente enraizada em um julgamento sobre o passado. O niilista, 

inevitavelmente, diz Rosen, afirma que, no momento presente, o passado vale 

menos do que o futuro.  

Essa destruição do passado é um dos correlatos que Rosen identifica entre 

o niilista e Platão. Platão aponta a necessidade de se destruir o passado, a tradição. 

Isso é evidente a partir da necessidade de expulsar todos (com exceção dos 

fundadores) acima de dez anos de idade para se fundar a nova cidade, é também 

evidente na crítica de Sócrates aos poetas, especialmente Homero. Nesse sentido, 

Rosen observa que Platão pode ser visto como um evolucionista por pretender 

orientar a vida do homem em uma direção diferente da tradição. O parâmetro que 

guia a vida dos homens é outra relação estreita entre o pensamento de Platão e o 

niilismo. A sociedade sem classes, o super-homem, a próxima manifestação do ser, 

na medida em que surgem na história, observa Rosen, são semelhantes à 

construção da cidade justa fundada sobre a perfeição da ideia do bem. Rosen ainda 

enfatiza que essa semelhança não se dá porque elas surgem independentemente 

uma das outras, mas porque todos aqueles parâmetros contemplados no âmbito da 

filosofia contemporânea são projeções futuras de revisões extremas do discurso 

defendido por Sócrates n’A República. Assim, como Sócrates condena a tradição e 

silencia Trasímaco, os quais mostram discursos inconcebíveis diante da condição 

humana, o niilismo condena todos os discursos. E assim como Sócrates procura 

uma saída para a falta de sentido revelada nas falas dos outros personagens, 

refugiando-se na melhor cidade, o niilismo preserva o futuro como lugar de 

esperança.  

Entre Platão e o niilista são só há simpatia, também há algo que os distancia 

a ponto da semelhança tornar-se supérflua. Rosen (p. 141) frisa uma diferença 

marcante entre a projeção para o futuro do niilista e a projeção da cidade justa de 

Sócrates. A diferença entre Platão e os niilistas, no entanto, é que enquanto o 

niilismo aponta para o futuro histórico, Platão não transporta o homem nem para trás 

nem para a frente na história. A proposta platônica é dirigida para cima. Platão 
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submete as expectativas dos homens a uma situação livre da temporalidade. Se 

essa situação é possível, ela serve de fundamento firme para se pensar o presente. 

Desse modo, o passado e os perigos inerentes ao caráter indefinível do futuro são 

superados. A acusação depreciativa de que Platão atribui ao ser uma condição 

atemporal, mostra um desprezo injustificado para a saída do niilismo através de uma 

postura metafísica que visa um momento presente contínuo. Por que momento 

presente? Porque se é atemporal, não se revela no futuro ou no passado, mas 

somente no momento em que o homem se abre a atemporalidade, esse momento 

se dá sempre no presente.  

O homem renega o passado como algo sem sentido, mas não se prenderá a 

uma ilusão angustiante de uma realização no futuro ou a expectativa desesperadora 

das incertezas futuras, melhor que essas opções, Platão através de Sócrates mostra 

uma situação que não deixa de ser ilusória, ou melhor, um mito falso, mas que apela 

a uma realização presente através da prática filosófica.  

No âmbito do discurso metafísico, Platão é responsável por identificar e 

sistematizar os critérios necessários ao desenvolvimento de tal pensamento. Ele, 

homem que escreve os diálogos platônicos, tem conhecimento dos assuntos que 

escreve. Sabe que há um saber mais verdadeiro, o qual é discutido com seus 

discípulos, e procura investigar esses saberes que se mostram perfeitos e 

inteligíveis. Admite que há um conteúdo mais elevado que os demais, a ideia do 

bem, que é inefável, e existe por si só, tendo ele caráter matemático e divino. A ideia 

do bem pode, assim, ser interpretada pela tradição metafísica no sentido de motor 

imóvel, uno bem, causa incausada, fonte de luz verdadeira, deus perfeito, principio 

racional elementar ou coisa em si incognoscível, pelos quais se funda toda moral, 

leis, valores, opiniões, conhecimento e pesquisas científicas.  O homem que defende 

esse pensamento metafísico e pela primeira vez o organiza de maneira sistemática 

seria o Platão histórico. Assim, é esse Platão que se ergue contra qualquer postura 

niilista, priorizando o presente como instante de contemplação de uma ontologia 

tranquilizadora. Porém, esse homem é apenar personagem de uma história maior 

que é a história da metafísica.  

O Platão da metafísica é uma personagem. Se há algum personagem nos 

diálogos que mais se lhe assemelha é Céfalo n’A República. Céfalo é um velho 

ancião, não é o Céfalo vivo sobre o chão de Atenas, é o personagem. A palavra 

personagem que se origina da palavra latina “persona” representa apropriadamente 
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o Céfalo de Platão uma vez que ele é uma mascara que impede uma visualização 

clara da face que está por traz, a qual possui significância segundo aquela história. 

Há também uma persona Platão que se desdobra como pai da metafísica que não é 

o Platão vivo sobre o solo Ateniense.  

As evidências que revelam essa informação, persona Platão, não estão no 

dizer dos discípulos ou de comentadores, mas nos próprios diálogos, no caso desta 

tese, no diálogo A República. A principal evidência é que Platão não se limita a 

escrever, mostrar, defender e sistematizar as atribuições que lhes é imputada pela 

história da metafísica. Platão inaugura uma crítica a suas próprias afirmações 

desfazendo-as.  

Platão não se mantém nos moldes da tradição neo pitagórica, neo platônica, 

cristã, moderna ou mesmo contemporânea, mas é um Platão continuador de uma 

das característica de Sócrates, a ironia. Assim, a ironia socrática subjuga nos 

diálogos, através de Platão, a presença de um conteúdo metafísico e do niilismo. 

Ao levar para seu diálogo as verdades e inverdades de sua época, Platão as 

ironiza confrontando-as e desconstruindo-as. Desse modo, não é exagerado dizer 

que a primeira configuração da ironia socrática assumida por Platão, apesar de se 

assemelhar, não pode ser niilista devido a diferença temporal, mas o niilismo, a 

partir de uma interpretação truncada, pode ter origem em Platão. Se n’A República 

Platão não assumisse ironia, ele estaria se projetando para o futuro como o velho 

ancião que carrega em suas costas os valores da tradição. Complementando o que 

disse Bloom anteriormente sobre a suposição de que Platão quer assumir para si o 

papel de educador dos gregos projetando-se no tempo com tais interesses, esta 

tese atribui-lhe outra perspectiva. Platão não quer apenas substituir Homero como 

grande educador e poeta, pois a proposta pedagógica desenvolvida pela 

personagem Sócrates a qual condena os valores da tradição, destrói não só aqueles 

valores como também põe em dúvida os próprios valores da cidade justa.  Ele quer 

assumir a postura do próprio Sócrates. Assim, a ironia socrática vira ironia platônica 

ao assumir corpo no pensador Platão.  

O argumento que dá a paternidade da metafísica a Platão -  seja porque 

este  inicia a organização sistemática do estilo de pensamento que vai se chamar 

metafísica ou porque ele promove a dedução de um mundo das ideias que dá o 

fundamento do discurso metafísico - só pode fazer-lhe referência na medida em que 

se tente dobrar um ou outro aspecto d’A República aos interesses de um grupo 
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ideológico predominante em algum período histórico específico: Idade Média com a 

igreja cristã, Modernidade com os filósofos contratualistas ou essencialistas – para 

não mencionar Aristóteles e os neo platônicos.  Se Platão condena as verdades da 

tradição e as verdades que a refuta, é contraditório admitir que ele se projeta como 

pai de uma nova tradição a qual se fundamenta naquelas pretensões de verdades 

que se mostraram melhores e mais fortes. Assim, o velho Platão representante da 

tradição metafísica do ocidente é um pensador que toma vida e corpo nos discursos 

sustentadores da ancestral metafísica, semelhante a personagem Céfalo que 

assume corpo e vida na sua representação dos valores da tradição.   

Heidegger indica que Platão é um dos principais representantes do grande 

começo da metafísica. No entanto, segundo as conclusões desta tese, esse Platão é 

um personagem que assume o papel de pai da tradição e, desse modo, ostenta 

significância a partir de sua relação com os demais termos que envolvem o discurso 

metafísico.  

Se a postura niilista é fruto da ironia platônica, pode-se afirmar que Platão 

refuta Platão. Um Platão que a metafísica exilou em terras distantes retorna e põe 

abaixo os discursos do Platão significado pela metafísica.  Qual é esse Platão vivo 

sobre o solo? Se ele não aparece nos diálogos, se há apenas testemunhos e 

fragmentos copilados expostos pelos que lhes atribuem a paternidade da metafísica, 

como o faz Aristóteles, é possível falar de um Platão fora da tradição metafísica, um 

Platão descartado pelos interessados em defender algo perfeito e imóvel? Sim, não 

é só possível como é necessário. O diálogo A República mostra um Platão fora do 

discurso da metafísica. 

É necessário entender de uma vez por todas que esse Platão da metafísica 

não pode ser deduzido do dialogo A República. Talvez haja algum diálogo, ponto 

este que dá origem a outra tese, em que suas ideias revelem Platão como pai da 

metafísica, mas não será na discussão sobre o inteligível, formas, ideia e cidade 

perfeita d’A República que se encontrará esse Platão.  

O principal aspecto sobre Platão, senão o único aspecto, claramente 

revelado n’A República é o seguinte: escritor do diálogo, o poeta. A voz de seus 

personagens não é a dele, inclusive a fala de Sócrates. Platão tem uma função bem 

específica, Sócrates tem outra. Sócrates é personagem e Platão é o escritor que 

pensa os personagens.  
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Quem conta a história d’A República? Quem é a voz lírica? Não é Platão? 

Ele nunca diz: “eu Platão”. Não pode ser Sócrates, homem vivo. Também não há um 

contador de história sobre o que ouviu falar Sócrates. O que há é uma história 

contada pelo Sócrates personagem. Não há voz de nenhum narrador. Assim, a 

personagem se insere na própria história, que é dialógica. Esse diálogo é puramente 

dialógico. Consequentemente só há o diálogo. Mas quem é responsável pelo diálogo 

que é puro diálogo? É Platão.  

 As críticas às visões metafísica e niilista suscitam um debate que convém 

não ao filósofo defensor de verdades, mas ao poeta. Abrir os olhos para A República  

permite contemplar uma paisagem que tem como ponto principal o conflito trágico 

gerador de uma realidade conveniente e plausível. Mas se o principal tópico do 

diálogo refere-se basicamente ao que é conveniente e plausível, é possível 

perguntar se há algo que é conveniente e plausível ao filósofo e ao poeta? Platão 

não é nem um nem outro, ele é a sínteses entre os dois, assim, para dar-lhe o lhe é 

de direito, ou seja, para ser justo, é preciso enfatizar que todo o discurso d’A 

República lhe convém. Se a conveniência sempre está para o mais forte, e aquele 

diálogo está para Platão, este é o mais forte. Assim, essa condição de que a justiça 

convém ao mais forte torna-se um atributo dos principais personagens do diálogo. 

Há uma conveniência para Sócrates, outra para seu filósofo, outra para o verdadeiro 

poeta. 

A conveniência de Sócrates é que sua concepção seja efetivada. A forma 

como o regime está posto n’A República é no sentido do melhor regime que pode 

ser concebido. Ninguém diz que pode ser realizado, mas concebido pode ser. 

Portanto, a conveniência de Sócrates consiste na questão de que as pessoas devem 

aceitar a concepção dele. A conveniência do filósofo rei é que o regime lhe favoreça 

condições de um reinado perpetuo. Qual a conveniência de Platão? Platão também 

é um mais poderoso, qual sua conveniência? No sentido observado por Erickson 

(1999, p. 68), a teoria de Al-farabi diz que Platão é o educador do Ocidente. Al-farabi 

observa que Platão substitui o papel pedagógico de Homero como educador. 

Erickson diz: “a interpretação que Al-farabi deu (-c. 950 a. D.) do projeto filosófico de 

Platão – a saber a ideia de que Platão queria substituir Homero como educador do 

povo grego” (ERICKSON, 1999, p. 68). De modo semelhante, Heidegger atribui a 

Platão a paternidade da metafisica, pensamento que durou por mais de dois 

milênios e ainda é tópico de discussão. Erickson observa que Platão é um dos 
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principais educadores da humanidade. É o tipo de figura canônica que se destaca 

entre milhares de outros homens para apresentar uma “nova lei, dispensação, 

paideia” (p. 70). Nesse contexto, Platão se impõe superando a dupla função, filósofo 

e poeta, como pré-requisito de leitura de todos os filósofos e de todos os poetas (p. 

70-71). Portanto, o que convém a Platão é essa condição de pensador que supera 

todos os outros pensadores. Agora, esta tese também reverencia Platão buscando 

desvelar seu aspecto pré-metafísico caracterizado principalmente pela ironia. 

Desde que Platão supera o filósofo e o poeta (p. 71), é possível relacioná-lo 

ainda à Sócrates? O que há em comum entre eles? Será a constatação de que 

todos querem ser os mais fortes em algum aspecto? Sim, mas há também outro 

fator que não se desassocia da força. Se for considerado que Platão tem algo de 

filósofo-poeta e que Sócrates é seu herói, qual é o interesse do herói? O herói se 

interessa por desempenhar papel na história épica? Qual é o interesse de um poeta 

em inventar uma poesia épica? Glória, a fama, uma fama que é perpétua. Os heróis 

em Homero são lembrados, consequentemente o próprio poeta é lembrado, os dois 

são imortais. Em que consiste a imortalidade de Aquiles? É que seus feitos estão 

lembrados entre os homens. Houve muitos heróis que caíram no esquecimento 

porque um poeta não contou suas histórias, seus feitos. Desse modo, ser um herói é 

condição para glória desde que haja um poeta para lhe conferir tal glória. Em outras 

palavras, os feitos heroicos são notados apenas porque as palavras dos poetas são 

lembradas.  Portanto, o que dura no poeta são as palavras. 

Qual tipo de sobrevivência, de imortalidade é mais nobre? São mais nobres 

os feitos de Aquiles ou seus próprios pensamentos e palavras que estão lembrados 

e reativados cada vez que alguém lê a Ilíada? A imortalidade do poeta é mais 

gloriosa que a imortalidade do herói porque na personagem é a pessoalidade do 

poeta que continua. A glória de Homero é mais nobre que a glória de Aquiles e 

também de Odisseu. Particularmente é mais gloriosa que Aquiles porque há ainda o 

Homero de Odisseu. 

Em suma, pode-se dizer que o fator mais substancial da conveniência dos 

mais poderosos é a glória. Os reis filósofos são mais importantes porque são os 

mais poderosos no regime político d’A República. Sua glória consiste no ponto de 

que eles são os governantes mais perfeitos. A glória de Sócrates é por ter, em uma 

experiência de pensamento, pensado o regime político perpétuo que possibilita o 

governo dos reis filósofos. Porém, ele ainda é um personagem. Agora, na medida 
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em que se lê A República, percebe-se de quem é a maior glória, ela é 

exclusivamente de Platão.  E se Platão supera a situação de filósofo-poeta por ser a 

figura canônica do ocidente, sua glória ultrapassa a condição temporal e histórica 

que os homens estão submetidos. 

Atribuir a Platão essa glória que se imortaliza através da cultura ocidental, 

seria o mesmo que encontrar algo o qual pode ser usado como parâmetro 

verdadeiro para se pensar o diálogo A República. Nesse contexto, o Platão que 

surge como imortal é o pensador que promove o ato de filosofar restrito ao discurso 

da metafísica.  Ao elaborar um diálogo que define um discurso conveniente e 

plausível através da organização sistemática de conceitos os quais assumem 

sentido semântico na ressignificação de termos abordados por Sócrates e os outros 

personagens, Platão projeta um modelo de pensamento que, mesmo sem pretender 

definir alguma verdade, serve de parâmetro para se pensar a vida dos homens. Mas 

esse modelo de pensamento não diz nenhuma verdade, ele é somente plausível e 

conveniente pelos mesmos critérios em que o discurso de Sócrates é plausível e 

conveniente.  
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