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Pecado Capital 

 
Dinheiro na mão é vendaval 

 

É vendaval 

 

Na vida de um sonhador 

 

De um sonhador 

 

Quanta gente aí se engana 

 

E cai da cama  

 

Com toda a ilusão que sonhou 

 

E a grandeza se desfaz 

 

Quando a solidão é mais 

 

Alguém já falou 

 

 

 

Mas é preciso viver 

 

E viver não é brincadeira não 

 

Quando o jeito é se virar 

 

Cada um trata de si 

 

Irmão desconhece irmão 

 

E aí dinheiro na mão é vendaval 

 

Dinheiro na mão é solução 

 

E solidão 

 

 

Letra da música: Pecado capital (Paulinho da Viola). 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho investiga a noção de justiça, dikaiosýne, na República de Platão através 

da análise do mito do anel de Giges. Platão ao narrar o mito do anel de Giges expõe mediante 

as suas imagens a máxima injustiça tanto no que se refere à alma do indivíduo, psyché, quanto 

no que se refere à cidade-estado, pólis. Giges é a imagem do tirano, logo possui o pior tipo de 

alma, a tirânica, que reflete a sua prática política. A tirania representa a máxima injustiça. Ao 

fazer a analogia entre psyché e pólis, percebemos a preocupação de Platão com a ética, a 

política e a formação paidêutica dos cidadãos. A tirania se contrapõe à melhor alma e ao 

melhor governo que seria a do rei-filósofo. Platão usa o mito de forma paidêutica, educativa, 

para provocar a reflexão na alma dos indivíduos sobre a areté por excelência, a dikaiosýne. 

Da narrativa da máxima injustiça, Platão caminha para tornar visível a máxima justiça que 

deveria existir na alma dos belos e bons cidadãos e na sua cidade ideal, a politéia. 

 

Palavras-Chave: Platão, República, dikaiosýne, mito do anel de Giges, tirania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates the notion of justice, dikaiosýne, in the Republic of Plato 

through the analysis of the myth of Giges. Plato, in narrating the myth of Giges, exposes 

through his images the greatest injustice both in regard to the soul of the individual, psyché, 

and in regard to the city-state, pólis. Giges is the image of the tyrant, soon possesses the worst 

kind of soul, the tyrannical one, which reflects his political practice. Tyranny represents the 

greatest injustice. In making the analogy between psyché and pólis, we realized Plato's 

concern with ethics, politics, and the pedagogical training of citizens. Tyranny opposes the 

best soul and the best government that would be that of the philosopher-king. Plato uses the 

myth in a pedagogical, educational way, to provoke the reflection in the soul of individuals on 

the areté for excellence, the dikaiosýne. From the narrative of the greatest injustice, Plato goes 

on to make visible the maximum justice that should exist in the soul of the beautiful and good 

citizens and in his ideal city, the polytheia. 

 

Keywords: Plato, Republic, dikaiosýne, myth of Giges, tyranny. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação vamos trabalhar com a interpretação do mito do anel de Giges no 

livro II da República de Platão.  

A República é tratada como obra política que aborda o problema do que é a justiça, 

dikaiosýne
1
. Mas, na verdade, a República é um diálogo que expõe uma reflexão sobre vários 

temas filosóficos. Além do problema central da justiça, há também o problema da alma e sua 

imortalidade, da ética, do conhecimento, do mito, da educação, todos esses temas estão 

intimamente ligados entre si no pensamento platônico.  

A República, por ter um longo texto, foi uma obra a que Platão dedicou muitos anos 

de sua vida. O título grego original era Politéia
2
, cujo significado traduz regime político, 

forma de governo de uma cidade. Pólis
3
 era a cidade-estado grega regida por uma 

constituição, retratando um modo de vida em comum. A República é a tradução latina de 

Politéia.  

A maioria dos especialistas da obra de Platão concorda que a República pertence ao 

período médio e tardio do filósofo, embora haja uma discussão no que se refere ao livro I, que 

acreditam ter sido escrito no período de sua juventude por exibir características dos diálogos 

platônicos precoces. Há, no entanto, os que não concordam, e atribuem enorme importância 

ao livro I da República.  

Nesta dissertação, utilizamos a tradução da República feita para o português por 

Maria Helena da Rocha Pereira, que estruturalmente, é dividida em dez livros. Essa tradução é 

a mais utilizada nas referências, procurando situar o leitor em relação à obra. Como apoio, 

recorremos ao texto grego de La République (Les Belles Lettres) Paris e The Republic of Plato 

tradução com notas de Allan Bloom e outras obras.  

Como foi dito anteriormente, a noção de dikaiosýne e a análise do mito do anel de 

Giges, presente no livro II da República, é o foco central pesquisado para realizar esta 

dissertação, fato este que não impediu a consulta e a menção de outras obras de Platão, como 

o Protágoras, e de alguns comentadores do referido filósofo, que foram utilizados quando 

uma ideia precisou ser mais esclarecida ou mais detalhada. 

                                                           
1
 “Dikaiosýne é justiça, a virtude; dikaion é o que é justo ou certo, a coisa ou ato ao qual a virtude está 

relacionada.” In: Note 18, Book I, The Republic of Plato – translated, with notes, an interpretive essay and a 

new introduction by Allan Bloom. Basic Books, 1991. p. 442. 
2
 Constituição de um Estado, forma do regime político ou do governo, conjunto das instituições públicas e de 

suas leis; qualidade e direito de cidadão, daquele que vive na pólis e dela participa; política. 
3
 Cidade; cidade-estado; reunião dos cidadãos em seu território e sob suas leis. Dela se deriva a palavra política. 
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Platão, diferentemente dos filósofos que o precederam, acolheu com vigor a lição de 

seu mestre Sócrates, de que a filosofia se construía através do diálogo com os outros homens 

interessados em alcançar a alétheia
4
, a verdade, a realidade. Essa talvez seja a razão que fez 

Platão escrever quase a totalidade de suas obras em forma de diálogos, onde diversos 

personagens se confrontam, muitas vezes se contradizem, buscando chegar a conclusões 

comuns. Devido a isso, Casertano (2011, p. 7) afirma que “os diálogos de Platão não são 

tratados de filosofia, mas são uma apresentação real de “como se faz filosofia””.  

Sócrates é o personagem central de quase todos os diálogos platônicos e a República 

não foge a essa regra. Ela tem como personagem principal Sócrates e personagens como 

Céfalo, que é um siracusano que se estabeleceu em Atenas como meteco, Polemarco, filho 

mais velho de Céfalo, Trasímaco, célebre sofista, Gláucon e Adimanto, ambos irmãos de 

Platão, além de outros personagens que são mencionados no início do livro I, os quais estão 

presentes na discussão sobre que é a justiça, dikaiosýne, mas que não intervêm no diálogo. 

Veremos que, a justiça, dikaiosýne, é pensada nos níveis da alma individual, psyché
5
, 

e da cidade-estado, pólis. No nível individual e no nível político, a justiça é abordada como 

uma virtude, areté
6
, por excelência. Platão questiona o que significa ser justo ou levar uma 

vida justa. E mais, a vida justa é desejável ou é melhor sermos injustos? No nível político, da 

justiça na pólis, Platão indaga que tipo de disposição constitucional é necessária para se obter 

uma pólis justa. Como se pode estabelecer e manter um sistema de governo justo? Por que 

muitas sociedades não conseguem governar com justiça? Todos esses questionamentos e 

indagações que envolvem a ideia de justiça apresentam, por vezes, como argumento os mitos, 

assim como, às metáforas e às analogias para melhor explicar o que se quer dizer sobre os 

problemas colocados na discussão. Importante dizer que Platão, com seu estilo inovador de 

narrativa filosófica intercala a linguagem racional com o uso do mito. Contudo, os mitos 

platônicos são totalmente diferentes da narrativa mítica tradicional. 

Após essas breves palavras sobre Platão e sobre A República, mostraremos o 

caminho que pretendemos percorrer para expor o assunto pesquisado.  

                                                           
4
 Verdade, realidade. Palavra composta pelo prefixo negativo a- e pelo substantivo léthe (esquecimento). 

5
 Alma, psyque; sopro de vida; princípio da vida; caráter. Personificada, psyché simboliza a imortalidade e é 

atormentada por Eros. 
6
 Mérito ou qualidade nos quais alguém é o mais excelente; excelência do corpo; excelência da alma e da 

inteligência. Virtude é sua tradução costumeira porque foi traduzida para o latim por virtus que significa, 

inicialmente, força e coragem e só depois, excelência e mérito moral e intelectual. A areté indica um conjunto 

de valores (físicos, psíquicos, morais, éticos, políticos) que forma um ideal de excelência e de valor humano 

para os membros da sociedade, orientando o modo como devem ser educados e as instituições sociais nas quais 

esses valores se realizam. A areté se refere à formação do áristos: o melhor, o mais nobre, o homem excelente. 
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A presente dissertação, intitulada A noção de dikaiosýne: análise do mito do anel de 

Giges em Platão tem o intuito de fazer uma investigação sobre a noção de justiça na narrativa 

do mito do anel de Giges e discutir as contribuições do uso desse mito na compreensão da 

ideia de justiça, dikaiosýne, para o alcance da excelência humana. 

Por analisarmos o mito do anel de Giges, precisamos, então, falar dos mitos em 

Platão. O mito é uma linguagem que utiliza imagens, mas é importante esclarecer que tipo de 

imagens que estamos trabalhando no pensamento platônico, uma vez que a noção de imagem 

em Platão tem um campo semântico bastante amplo. As imagens trabalhadas são as imagens 

míticas, essas imagens míticas devem ser entendidas como eikón.
7
 Assim, de acordo com 

Palumbo (2012, p. 152) “a eikón é aquela figura construída com palavras que permite a quem 

fala transmitir a quem escuta uma imagem que explica, que dá forma, contornos e, portanto, 

visibilidade àquilo que de outro modo seria invisível.”  

É através do mito e de suas imagens que Platão parte das coisas visíveis, sensíveis 

para as coisas invisíveis, inteligíveis, pois a “eikón é capaz de convocar o olhar e a 

visibilidade à tarefa de preencher-se de invisível.”
8
  Contudo, a imagem mítica “é a categoria 

conceitual apta a exprimir a distância que existe entre o estado das coisas tal como elas 

realmente são e um qualquer outro modo de percebê-las ou compreendê-las.”
9
 E podemos 

ainda acrescentar que “sem as imagens não se poderia descrever nem as coisas que se veem 

nem aquelas que se pensam, isto é, que se veem com os olhos da alma.”
10

 

O mito estimula a imaginação presente na alma exercendo um papel educativo, 

paidêutico, já que as narrativas míticas são comunicadas através das imagens, e essas imagens 

transmitem modos de vivência e de pensamento. Platão acredita que as imagens “nos nutrem, 

nos educam e determinam o nosso universo visual, o horizonte paidêutico no interior do qual 

nossa alma se orienta e julga.”
11

  

Na República, Platão constrói “uma espécie de narrativa mista, aquela que mescla a 

„haplè diégesis
12
‟ à mímesis

13
”

14
, isto é, da narrativa simples à imitação, de acordo com a 

                                                           
7
 O verbo eíko significa: ser semelhante, assemelhar, parecer, ter o ar de. Da raiz vem eikón: ícone, imagem 

(retrato, pintura, escultura), imagem refletida no espelho, simulacro, fantasma. 
8
 PALUMBO, Lídia. Sobre a semântica da imagem nos diálogos platônicos. Teorias da imagem na 

Antiguidade. Org. Marcelo Pimenta Marques. São Paulo: Paulus, 2012. p. 152. 
9
 Ibid., p. 151. 

10
 Ibid., p. 151. 

11
 Ibid., p. 147. 

12
 Narrativa simples. A diégesis, mais comumente traduzida por “narrativa”, seria a ação de expor em detalhe, 

narrar, descrever.  
13

 Imitação, ação de imitar, representação, ação de reproduzir, de figurar. 
14

 AUGUSTO, Maria das Graças Moraes. Da velhice à justiça: Antígona e a crítica platônica da tirania. 

Pombalina. Imprensa da Universidade de Coimbra: Annablume editora, 18-feb- 2016. p. 77. 
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passagem 392d.
15

 Platão atua com “autênticas experimentações diegéticas, produzindo peças 

cuja léxis se classifica tanto como a pura “diegeses mimética”, quanto como diegesis mista, 

sobretudo na própria República.”
16

 Platão “brinca” com os tipos de narrativas, escolhendo a 

melhor maneira de falar para atingir uma melhor compreensão nos seus diálogos, ele usa a 

narrativa mítica, por ser mais acessível às pessoas de sua época. “Essa exploração da diegese 

nos diálogos platônicos deve garantir-nos que ele parece compreendê-la como espécie de 

discurso mais apropriada, senão a única possível, ao que concebia como philosophía.”
17

 

Na República, Platão se utiliza de cinco mitos, tais como: o mito do anel de Giges no 

livro II, o mito dos nascidos da terra no livro III, o mito alegórico da caverna no livro VII, o 

mito das raças no livro VIII e o mito de Er no livro X, porém, concentraremos a nossa análise 

apenas sobre o mito do anel de Giges. O que queremos analisar e compreender é o nexo entre 

este mito e a noção de justiça, dikaiosýne, questionada nesse diálogo e a sua contribuição na 

formação do bom cidadão.  

A nossa dissertação encontra-se exposta em três capítulos. O primeiro recebe o título 

A noção de dikaiosýne, no qual abordamos como se originou esse conceito. Então os dados 

históricos sobre a justiça anteriores à época de Platão não foram descartados, sendo assim, 

importante se faz percorrer a ideia de justiça na mitologia grega, bem como a justiça em 

alguns dos primeiros pensadores como Anaximandro e Heráclito, para finalmente alcançar a 

ideia de justiça, dikaiosýne, como virtude, areté, em Platão. Em seguida, é abordado o debate 

em torno da justiça no livro I da República antes da narrativa do mito. 

No segundo capítulo, O mito do anel de Giges, expomos a relação de Platão com os 

mitos e porque Platão recorre à haplè diégesis na exposição de seu pensamento. Dentre as 

muitas funções dos mitos, iremos trabalhar o papel educativo presente nas imagens dos mitos 

para formação dos cidadãos. Logo depois, faremos uma análise do paralelo da figura de Giges 

na história de Heródoto e na narrativa de Platão, e finalmente a narrativa do mito do anel de 

Giges e suas implicações em torno da virtude da justiça, dos atos justos e injustos. 

No terceiro capítulo intitulado A analogia das virtudes da pólis e das virtudes da 

psyché, trazemos as virtudes que devem existir na pólis e as virtudes que devem compor a 

alma, psyché, e a virtude por excelência, dikaiosýne, que deve prevalecer na cidade e na alma, 

                                                           
15

 PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 10 ed. Lisboa: Ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003. Livro III, 392d. 

ἆπ᾽ οὖν οὐσὶ ἤηοι ἁπλῇ διηγήζει ἢ διὰ μιμήζεωρ γιγνομένῃ ἢ δι᾽ ἀμθοηέπωνπεπαίνοςζιν; “Porventura eles não 

a executam por meio de simples narrativa, através da imitação, ou por meio de ambas?”  
16

 BRANDÃO, Jacyntho Lins. A poesia como diegese: A propósito de República 392d. Organon, Porto 

Alegre, n.49. jul-dez 2010. p. 15. A página aqui está de acordo com o texto disponível em PDF no site: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/28991  
17

 Ibid., p. 15. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%3Dr%27&la=greek&can=a%29%3Dr%271&prior=a)/llo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn1&prior=a)=r%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29xi%5C&la=greek&can=ou%29xi%5C0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Ftoi&la=greek&can=h%29%2Ftoi0&prior=ou)xi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28plh%3D%7C&la=greek&can=a%28plh%3D%7C0&prior=h)/toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dihgh%2Fsei&la=greek&can=dihgh%2Fsei0&prior=a(plh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C4&prior=dihgh/sei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mimh%2Fsews&la=greek&can=mimh%2Fsews0&prior=dia/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gignome%2Fnh%7C&la=greek&can=gignome%2Fnh%7C0&prior=mimh/sews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C5&prior=gignome/nh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%27&la=greek&can=di%270&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfote%2Frwn&la=greek&can=a%29mfote%2Frwn0&prior=di%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfote%2Frwn&la=greek&can=a%29mfote%2Frwn0&prior=di%27
http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/28991
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daí a analogia feita entre a cidade e a alma de cada indivíduo. Por fim, Giges, a imagem do 

tirano, que analisa a imagem de Giges como um tirano, visto que daí também desenvolver o 

governo tirano, pois o seu governo reflete a sua alma. Veremos que Giges não possui a 

formação paidêutica, educativa, necessária para governar uma nação, uma pólis. 

Seguindo estes passos, a presente dissertação pretende demonstrar que a noção de 

dikaiosýne pode ser pensada através da narrativa do mito do anel de Giges, da República, e 

que por meio desse mito trabalhamos a reflexão da alma dos indivíduos na direção das ações 

justas conforme a qualidade ou caráter ético em oposição à imagem do tirano, esclarecendo, 

assim, que a alma também pode ser estimulada pela linguagem mítica. 
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1 A NOÇÃO DE DIKAIOSÝNE 

 

 

“Pois bem, se alguém perguntasse a mim e a ti: „Ó Protágoras e 

Sócrates, respondam-me então, essa coisa a que há pouco vocês deram 

um nome, a justiça, em si ela é justa ou injusta?‟. Eu lhe responderia 

que justa.” 

Platão. Protágoras, 330c. 

 

 

Sabemos que a sociedade grega teve uma intensa vivência cultural, com grandes 

manifestações de pensamentos que influenciaram a história, as artes, a filosofia e as ciências 

como um todo, principalmente do mundo ocidental. Dentro dessas manifestações culturais do 

povo grego estão as suas concepções de justiça.  Daí, para compreendermos essas concepções 

é preciso abordar a noção de justiça na mitologia, bem como a justiça em alguns dos 

primeiros pensadores, para então chegarmos à noção de dikaiosýne, justiça, em Platão.  

Falamos de concepções de justiça porque na sociedade grega a noção de justiça 

sofreu modificações na medida em que essa sociedade foi se desenvolvendo e se 

transformando ao longo dos séculos. Logo, para entendermos como se deu o surgimento e o 

desenvolvimento da noção de justiça, é necessário ter em mente a forte ligação dos mitos, de 

sua literatura e o conceito de justiça. Consequentemente, o exame das concepções de justiça 

nos gregos tem como base as fontes mitológicas, literárias e filosóficas que serviram de 

inspiração e embasamento para a noção de dikaiosýne no pensamento platônico.  

Portanto, é principalmente através da poesia de Homero e Hesíodo que podemos 

entender a formação do povo grego e as diferenciações surgidas no emprego e no uso dos 

termos que se referem à justiça, tais como: Thémis, Diké e dikaiosýne. 

 

1.1 A noção de justiça na mitologia grega 

 

A tradição mítica teve uma importante contribuição para a formação da cultura grega 

e para a transmissão de conhecimentos que se fazia pela via oral. A transmissão oral da poesia 

grega penetrou no universo da cultura e do pensamento antigo grego delineando a própria 

substância humana daquela sociedade. A poesia mítica transmitida através do teatro, da 

cultura popular e ensinada nas escolas foi absorvida pelo povo, pelos cidadãos e pelos 

pensadores nas discussões políticas, éticas, filosóficas.  



14 

 

 

Os poetas revelam o espírito na Grécia e é por isso que Jaeger (1995, p. 61) nos diz 

que: “A concepção do poeta como educador do seu povo – no sentido mais amplo e profundo 

da palavra – foi familiar aos Gregos desde a sua origem e manteve sempre a sua importância.” 

Assim, os poetas foram os formadores e educadores do povo grego durante muitos séculos. 

Muitos perguntam por que estudar a justiça a partir dos poemas de Homero e 

Hesíodo, uma vez que esses textos têm mais valor literário que filosófico, além de trazerem 

fortes traços mitológicos e não traços racionais. A resposta pode ser tirada dos escritos de 

Jaeger (1995, p. 62) que nos narra “ser evidente que Homero, e com ele todos os poetas da 

Grécia, deve ser considerado, não como simples objeto da história formal da literatura, mas 

como o primeiro e maior criador e modelador da humanidade grega.” O que revela o 

importante papel paidêutico exercido pelos poetas. 

Homero não tem como tema primordial a justiça, mas sim o heroísmo, a vida dos 

heróis, seus feitos e suas virtudes. Como o tema era a descrição das virtudes dos heróis, isto 

significa que a justiça se destacava entre as virtudes presente na paideia grega deste período. 

A educação dos jovens gregos era a mesma educação que Homero reproduzia nos seus heróis. 

A ética cavalheiresca dos heróis homéricos serviu de inspiração à juventude para tomada de 

decisões diante da vida. 

Homero descreve em sua poesia o estado de evolução da civilização grega, a sua 

poesia traz consigo visões de mundos originárias do período mitológico. A noção de destino 

(ananké) está presente na poesia de Homero como condição de divisão social dos homens, 

como também dos seus valores, suas riquezas, justificando as diferentes condições de vida, de 

distribuições da justiça, e fazendo dos homens objetos passivos do universo dos deuses. A 

vontade dos deuses prevalecia sobre a vontade dos homens. 

A condição humana, na narrativa de Homero, é um retrato dos desejos, discórdias, 

amores, traições, lutas, incestos entre os deuses. Com isso, na narrativa homérica, se encontra 

os primeiros registros do termo justiça na cultura grega e a imagem da justiça na sua poesia 

deve partir da distinção entre Thémis e Diké em sua significação mitológica. 

Assim, o termo justiça revela-se ora como Thémis, ora como Diké. Com isso existe 

grande probabilidade de que os dois vocábulos nomeassem o que se queria chamar por justiça. 

Mas será que Thémis e Diké têm o mesmo significado?  

Segundo Brandão (1986, p. 201) no seu livro Mitologia Grega:  

 

Têmis, do grego Thémis, do verbo tithénai, “estabelecer como norma”, 

donde o que é estabelecido como a regra, a lei divina ou moral, a justiça, a 

lei, o direito (em latim fas), por oposição a nómos, lei humana (em latim lex 
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ou ius) e a diké, maneira de ser ou de agir, donde o hábito, o costume, a 

regra, a lei, o direito, a justiça (em latim consuetudo). Thémis é a deusa das 

leis eternas, da justiça emanada dos deuses. Como deusa da justiça divina 

figura como segunda esposa de Zeus, logo após Métis. 

 

Em Homero, Thémis é aplicada para significar norma e lei eterna e divina, a justiça 

vinda dos deuses. Thémis refere-se à conservação, à tradição, comunicando-se com o passado 

para manter os costumes, os hábitos sociais, as tradições dos povos ancestrais. Thémis tem um 

viés tradicional, de marcante herança dos antepassados.   

Por isso, Jaeger (1995, p. 134) escreve:  

 
Homero apresenta-nos o antigo estado de coisas. É com outro termo que 

designa, em geral, o direito: Themis. Zeus dava aos reis homéricos “cetro e 

themis”. Themis era o compêndio da grande cavalheiresca dos primitivos reis 

e nobres senhores. Etimologicamente, significa lei. 
 

Thémis tem uma ligação com o que era e com o que será no sentido temporal e 

moral. O que era deve continuar sendo como medida de conservação do estado das coisas, dos 

comportamentos das futuras gerações. A lei divina, Thémis, deve orientar os passos do 

presente e do futuro.  

Contudo, Thémis representa a justiça enviada por força e vontade dos deuses. Os reis 

recebiam Thémis das mãos de Zeus para o melhor comando e organização da sociedade. A 

manutenção da ordem e do poder tem raízes na tradição aristocrática e nos costumes míticos.  

Na Teogonia de Hesíodo, que narra a origem dos deuses, Thémis é uma deusa pré-

olímpica, filha de Gaia (Terra) e Urano (Céu). Thémis foi a segunda esposa de Zeus, que 

atuava ao seu lado como conselheira, pois ela era o símbolo da ordem e do poder 

organizativo. 

No relato da origem dos deuses na Teogonia, Torrano (1995, p. 51) fala de três 

linhagens: do Caos, do Céu e do Mar. Thémis aparece na linhagem do Céu, que é lúcido e 

dominador de todas as paisagens, que funda:  

 
a linhagem dos que se caracterizam predominantemente pela inteligência, 

lucidez e exercício do domínio. Entre os filhos do Céu estão duas das 

primeiras esposas de Zeus: Thémis (a Lei que vigora no interior da família, 

conforme o modelo indo-europeu) e Mnemosyne (a Memória, mãe das 

Musas). A linhagem do Céu é a dos reis Crono e Zeus. 

 

 

Zeus, desde o seu nascimento às escondidas de Cronos, seu pai, o qual comia seus 

filhos com medo que o destronassem, enfrenta imensas batalhas e guerras até obter a vitória e 
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a ascensão como rei dos imortais do Olimpo. Zeus, como rei, toma como esposas Thémis e 

Métis. “Unindo-se à Lei Ancestral Thémis, Zeus estabelece ordem, ritmo e medida no seu 

reinado: gera as Hórai e as Moirai.”
18

 

As Hórai, que podem ser traduzidas por “estações”, são três: Equidade (Eunomia), 

Justiça (Diké) e Paz (Eirene). As Hórai têm a função de implantar a boa distribuição dos bens 

sociais, as boas relações entre os homens e o ordenamento que harmoniza as forças naturais 

produtivas. “Os nomes das três estações põe em evidência quanto o pensamento arcaico 

apreende como uma Ordem única e unitária o que nós cindimos em distinções como ordem 

político-social, ordem natural e ordem temporal.”
19

 Acrescente-se que “uma crença profunda 

de Hesíodo era a de que as injustiças sociais acarretavam não só perturbações e danos às 

forças produtivas da Natureza, mas também subvertiam a própria ordem temporal.”
20

  

As Moirai (na tradução latina, as Parcas), também filhas de Zeus e Thémis, são Cloto 

(a que fia), Láquesis (a que sorteia) e Átropos (a que corta o fio da vida) “representam a 

Fatalidade sob o aspecto positivo de configuração e ordenação dos destinos humanos segundo 

um peso e medida divinos.”
21

 Assim, as Moirai, ou seja, os Destinos “fixam aos mortais os 

seus lotes de bem e de mal.”
22

 

Torrano (1995, p. 54) no estudo e tradução da Teogonia ainda menciona quanto às 

filhas de Zeus e Thémis que: 

 
As Hórai regram a Natureza, o tempo e as ações humanas integrando-os 

num todo uno e indiviso, que será harmonioso ou terrível segundo nele os 

homens concorram com ou sem o senso de justiça. As Moirai regram o que 

de bem e de mal aos homens é dado viver, segundo uma medida divina pela 

qual a vida humana (feliz e desventurada) encontra sua razão de ser e se 

integra na ordem maior de Zeus. 

 

Segundo a narrativa de Hesíodo na Teogonia, da união de Zeus com Thémis surge a 

ordem da natureza nas estações, a ordem político-social e a parte relacionada aos homens, 

significando existir uma harmonia entre as coisas da natureza e as coisas da vida humana, 

social e política.  

O termo Diké ora se aproxima do sentido de Thémis, como costume, lei, como algo 

distante e sagrado, ora como justiça em seu caráter humano, mais físico, material e vivo, 

                                                           
18

 TORRANO, Jaa.  Teogonia – a origem dos deuses – Hesíodo. Estudo e tradução Jaa Torrano. 3. ed. São 

Paulo: Iluminuras, 1995. p. 53. 
19

 Ibid., p. 53. 
20

 Ibid., p. 53. 
21

 Ibid., p. 54. 
22

 Ibid., p. 53. 
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opondo-se de alguma forma a Thémis. Assim, pouco a pouco a Diké foi ganhando um caráter 

universal, válido para toda a sociedade, porque se começa a ter a ideia de que as cidades-

estados eram governadas pelas leis, nómoi, e Diké foi sendo vista como a garantia de uma 

justiça. 

Percebe-se então que, após Homero, Hesíodo cria uma diferenciação mais clara entre 

Thémis e Diké. Hesíodo contribuiu para a expansão progressiva do termo Diké e o termo 

Thémis aos poucos foi sendo abandonado e na filosofia ele praticamente desaparece. Veremos 

mais adiante que nos pensadores pré-socráticos o termo mais utilizado para significar a justiça 

é Diké e não Thémis.  

A ideia de Diké está ainda incluída entre as ações dos homens, uns com os outros, 

governada pelos deuses do Olimpo. Apenas com o decorrer histórico essa ideia foi sendo 

substituída por outras concepções da justiça. De acordo com Jaeger (1995, p. 134-135): 

 
O conceito de dike não é etimologicamente claro. Vem da linguagem 

processual e é tão velho quanto Themis. Dizia-se das partes contenciosas que 

“dão e recebem dike”. Assim se compendiava numa palavra só a decisão e o 

cumprimento da pena. O culpado “dá dike”, o que equivale originalmente a 

uma indenização, ou compensação. O lesado, cujo direito é reconduzido pelo 

julgamento, “recebe dike”. O juiz “reparte dike”. Assim, o significado 

fundamental de dike equivale aproximadamente a dar a cada um o que lhe é 

devido. Significa ao mesmo tempo, concretamente, o processo, a decisão e a 

pena.  

 

Ainda segundo Jaeger (1995, p. 135) “o apelo à diké tornou-se de dia para dia mais 

frequente, mais apaixonado e mais presente.” Assim, Thémis, por representar a lei autoritária, 

foi gradualmente sendo substituída por Diké, que significa o cumprimento da sentença. A 

Diké é mais humana e igualitária, expõe, assim, o desejo dos homens em realizar as suas leis 

sem a intervenção dos deuses.   

A exigência de leis mais igualitárias começa a ser uma meta a ser alcançada neste 

período. Observamos que, “procurava-se uma „medida‟ justa para a atribuição do direito e foi 

na exigência de igualdade, implícita no conceito de diké, que se encontrou essa medida.”
23

 

Portanto, “a diké constitui-se em plataforma da vida pública, perante a qual são considerados 

„iguais‟ grandes e pequenos.”
24

 Este sentido de igualdade na palavra Diké permanece no 

pensamento grego em todos os tempos. 

                                                           
23

 JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. Tradução de Artur M. Parreira. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. p. 136. 
24

 Ibid., p.137. 
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Contudo, embora os termos Thémis e Diké tenham surgido provavelmente na mesma 

época, com as mudanças ocorridas na sociedade grega, o termo Diké apropria-se de uma 

significação específica no sentido de cumprimento da justiça, de bom julgamento.  Com a 

autoridade de Thémis, a justiça é uma emanação das mãos de Zeus aos reis e governantes, 

logo divina e sagrada, é o bom conselho dos deuses para os homens. A Diké, por sua vez, traz 

uma nova concepção de justiça, mais próximo e de maior igualitarismo para os homens, como 

poder humano de decisão sobre as coisas humanas, não se mostra divino e sagrado como a 

justiça proveniente de Thémis.  

 

1.2 A noção de justiça em Anaximandro e Heráclito 

 

Como falado antes, no período mítico vigorou a oralidade e a passagem da fase oral 

para a fase escrita na cultura grega provoca enormes transformações nos modos das práticas 

reflexivas.  

Até então toda manifestação da justiça se dava através dos nobres aristocratas que 

administravam a vida das pessoas na cidade e no campo sem leis escritas. Acontece que o 

comércio se desenvolveu e uma classe de cidadãos que não pertencia à nobreza começou a 

ascender, e isso desencadeou uma sequência de conflitos entre os nobres e os cidadãos, o que 

gerou a exigência de leis escritas.   

O surgimento das leis escritas edifica novas estruturas no meio social e político da 

pólis que encontra o seu apogeu no período de Péricles no século V a.C. A escrita põe ênfase 

na cultura racional. 

O conceito de justiça é renovado e passa a ser visto como uma atividade realizada 

pelos homens, assim coloca o homem como ser ativo e responsável por seu destino, por suas 

decisões, por seus julgamentos. Pouco a pouco, a relevância atribuída à vontade dos deuses, 

aos oráculos, foi perdendo espaço e dando lugar a uma nova forma de saber que substitui o 

saber mítico. No caso, esse novo saber tem o nome de filosofia.
25

 

Os homens que praticam a filosofia recebem o nome de filósofos, por sua vez, o 

sábio filósofo figura como um sujeito atuante e ativo na vida da pólis e nas indagações e 

                                                           
25

 “A uma forma nova e inusitada de pensar, os gregos deram o nome de Filosofia, palavra composta de filo 

(vinda de philía, amizade) e sofia (sophía, sabedoria): amizade pela sabedoria, amor ao saber. É atribuída ao 

filósofo Pitágoras de Samos, que teria dito ser a sabedoria plena privilégio dos deuses, cabendo aos homens  
apenas deseja-la, amá-la, ser seus amantes ou seus amigos, isto é, filósofos (sophós, sábio).” (Marilena Chauí. 

Introdução à história da filosofia. Dos pré-socráticos a Aristóteles. Vol. I. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 

13). 
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questionamentos sobre a natureza, phýsis, encontrando na ágora o lugar ideal para manifestar 

os seus pensamentos. 

De acordo com os historiadores, os filósofos pré-socráticos surgem no período 

arcaico no final do século VIII a.C. A preocupação dos filósofos pré-socráticos é com a vida 

humana mais concreta unida a uma ordem cosmológica, ordem do mundo, o cosmos. O 

estudo racional do cosmos e da phýsis tem maior destaque que o estudo da ordem da pólis 

nesse período, no entanto, a filosofia pré-socrática foi devidamente nutrida pelo mito, pela 

epopeia homérica, pela teologia, pela cosmogonia, então, é nessas condições que se cristaliza 

o pensamento racional cosmológico.  

Os pré-socráticos encontram no termo Diké a palavra apropriada para se referir à 

justiça. O termo Diké, não mais Thémis, é o mais usado para designar a ordem harmônica e 

justa do mundo e as leis que determinam a função de agregação do todo universal. “A ordem 

universal (o cosmos) é dita justa, por derivação da palavra Diké (do verbo deíknymi, 

pronunciar um julgamento ou uma sentença; atribuir à justiça, pedir justiça ou ser acusado 

pela justiça; decidir, ordenar)”
26

, o que representa a maneira correta de ser e de agir, ou seja, a 

justiça como lei de caráter imperativo e que aplica sanções aos seus infratores. 

Entretanto, é na passagem do período homérico para o período arcaico que ocorre a 

humanização da ideia de justiça. A justiça autoritária imposta por Zeus aos seres através da 

força de Thémis passa a ser atribuição típica dos legisladores. O homem antes entregue a 

vontade dos deuses, torna-se, por sua vez, o realizador da justiça mediante a sua própria 

atividade, o seu próprio pensamento, ainda que, de algum modo ligado à tradição mítica do 

passado.  

Sólon foi um dos legisladores desse período, porém ele “aparece-nos, em primeiro 

lugar como poeta. A sua poesia revela os motivos dos seus atos políticos.”
27

  Sólon fala da 

importância das leis para a formação do novo homem político e “também Sólon fundamenta a 

sua crença política na força de Diké, cuja imagem descreve com visível coloração 

hesiódica.”
28

 Ele denuncia exatamente a injustiça causada pelo enriquecimento de nobres 

aristocratas através da escravização de uma grande classe miserável.  

                                                           
26

 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia. Dos pré-socráticos a Aristóteles, São Paulo: 

Brasiliense, 1994. p. 40.  
27

 Op cit., 1995. p. 175. 
28

 Ibid., p. 178. 
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Já na filosofia, o primeiro fragmento que faz referência a Diké é de autoria de 

Anaximandro
29

, apesar de não ser o primeiro filósofo
30

 a se destacar entre os pensadores pré-

socráticos. O fragmento de Anaximandro expõe: 

 
[...] Princípios dos seres [...] ele disse (que era) o ilimitado [...] Pois donde a 

geração é para os seres, é para onde também a corrupção se gera segundo o 

necessário; pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros 

pela injustiça, segundo a ordenação do tempo.
31

  

 

Para Jaeger (1995, p. 202), “O que Anaximandro formula com as suas palavras é 

mais uma norma universal do que uma lei da natureza no sentido moderno.” A ideia de uma 

legalidade universal da natureza está sendo colocada pelo pensamento de Anaximandro. 

Ainda esclarece Jaeger (1995, p. 202) sobre as palavras de Anaximandro que “o mundo 

revela-se como um cosmos, isto é, como uma comunidade jurídica das coisas. (...) A ideia de 

cosmos encontra-se como uma concepção de um acontecer natural governado pela diké 

eterna.” 

O fragmento pode ser interpretado levando em consideração a relação dos homens 

com as coisas do cosmos e uma ideia de ordem e harmonia. “Quando Anaximandro concebe o 

mundo como um cosmos dominado por uma norma jurídica absoluta e inviolável, encara a 

harmonia como princípio deste cosmos.”
32

  

A nova concepção de harmonia do cosmos trazida por Anaximandro é complexa e 

engloba a vida humana com seus valores, daí Jaeger (1995, p. 203) falar que “a sua Dike é o 

princípio do processo de projeção da pólis no universo.” Ainda esclarece Jaeger (1995, p. 

218-219) que “o universo de Anaximandro é uma imagem sensível e intuitiva da geração e 

corrupção cósmicas, sobre cujas oposições e contendas se firma como soberana a eterna 

Dike.” A Diké, expressa no pensamento de Anaximandro, demonstra a geração e corrupção 

existente nas coisas do cosmos, a qual se reflete na vida dos homens. 

Outro grande pensador que usa o termo Diké é Heráclito.
33

 Ele é considerado um dos 

mais notáveis pensadores pré-socráticos. Para Heráclito, “Diké tinha considerável significado 

                                                           
29

 Anaximandro (cerca de 610-547 a.C.), concidadão, discípulo e sucessor de Tales. (Os pré-socráticos, Coleção 

Os pensadores, volume I, 1973. p. 19).  
30

 Tales de Mileto (cerca de 625/4-458/6 a.C.) natural da Jônia, na Ásia menor, é considerado o primeiro físico e 

investigador das coisas da natureza como um todo. (Os pré-socráticos, Coleção Os pensadores, volume I, 1973. 

p. 11). 
31

 ANAXIMANDRO. Fragmentos. Física de Simplício (24,13), In: Os pré-socráticos. Trad. De Cavalcante de 

Souza. São Paulo: Nova Cultural (Os pensadores), 1973. p. 22. 
32

 Op. cit., 1995. p. 207. 
33

 Heráclito nasce em Éfeso, cidade Jônia em 504-500 a.C. (Os pré-socráticos, Coleção Os pensadores, volume I, 

1973, p. 79) 
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simbólico, uma vez que esse termo é empregado em quatro dos seus ditos sobreviventes.”
34

 

São os fragmentos 23, 28, 80 e 94, os quais mencionam o termo Diké.  

O fragmento 80 declara: “É preciso saber que o combate é o-que-é-com, e justiça (é) 

discórdia, e que todas (as coisas) vêm a ser segundo discórdia e necessidade.”
35

 

É através do combate, da luta que se realiza a justiça, apenas no combate existe Diké. 

“Em Heráclito essa luta torna-se pura e simplesmente o “pai de todas as coisas”. A Diké só 

aparece na luta.”
36

  

Na ordenação do mundo desenvolvida por Heráclito, o ser humano conquista uma 

posição como ser cósmico, inserido no cosmos descoberto pela filosofia precedente a ele.  

Jaeger (1995, p. 133) expõe que:  

 
série de testemunhos que exaltam a justiça como fundamento da sociedade 

humana estende-se, na literatura jônica, desde os tempos primitivos de 

epopeia até Heráclito, através de Arquíloco e Anaximandro. Esta elevada 

estima pelo direito por parte dos poetas e dos filósofos não precede a 

realidade, como se poderia pensar. Pelo contrário, é apenas o reflexo da 

importância fundamental que aqueles progressos deviam ter na vida pública 

daqueles tempos, isto é, desde o séc. VIII até o início do séc. VI. 

 

A noção de justiça na vida dos homens se inspira nas leis presentes no cosmos. O 

anseio por Diké torna-se inevitável e constante. Desse anseio brota a procura por uma justa 

medida e por uma igualdade, implícita na noção de Diké.  

São muitas as referências feitas ao termo Diké nos fragmentos dos filósofos pré-

socráticos, mesmo assim, não é correto afirmar que existe uma ideia unificada e única de 

justiça entre eles, pois são diversas as escolas, as concepções, os pontos de vistas e os 

entendimentos manifestados por estes pensadores.   

O que merece ser evidenciado é que o termo Diké, que aparece nos textos dos pré-

socráticos, já representa um termo incorporado ao vocabulário grego como significado de uma 

justiça diferente da justiça expressa pelo termo Thémis do período homérico. Isso sinaliza o 

caminho em direção ao termo dikaiosýne, o qual haverá de surgir, posteriormente, 

significando a justiça como virtude, areté, humana. 

 

1.3 O problema da definição de dikaiosýne na República 

                                                           
34

 HAVELOCK. E. A. The greek concept of justice – from its shadow in Homer to its substance in Plato. 

Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 1978. p. 264. 
35

 HERÁCLITO. Fragmentos. Orígenes, Contra Celso, VI, 42. In: Os pré-socráticos. Trad. De José Cavalcante 

de Souza. São Paulo: Nova Cultural (Os pensadores), 1973. p. 93. 
36

 Op. cit., 1995. p. 227. 



22 

 

 

 

O que é a justiça (dikaiosýne)? Esse é o tema primordial discutido na República. 

Platão, no livro I desse diálogo, tenta com grande empenho extrair conceitos convincentes 

sobre o que é a justiça de seus interlocutores, principalmente Céfalo, Polemarco e Trasímaco, 

sem obter êxito. A discussão se estende ao longo do diálogo que termina de forma aporética. 

A noção de dikaiosýne é analisada na República em dois níveis diferentes, o político 

e o individual. O político que se estabelece na pólis e o individual que se dá na alma (psyché) 

de cada ser humano.  

Vimos, nas referências anteriores, que as noções de justiça precedentes a Platão, se 

apresentavam principalmente através das palavras Thémis e Diké.  Mas Platão ao mencionar à 

justiça discutida na República usa o termo dikaiosýne. Que justiça é essa que surge com o 

termo dikaiosýne? Que palavra é essa que Platão adota para se referir à justiça? 

Ao escrever sobre o conceito grego de justiça, incluído a dikaiosýne, Havelock 

(1969, p. 50) expõe que: “Até o final do século V a.C., suas ocorrências são limitadas a cinco 

contextos: em Heródoto, um em Tucídides, num papiro de Antífon, um em Trasímaco, e um 

(que depende do suplemento editorial) em Damon, conforme citado em um papiro 

Philodemus.” Para esse mesmo autor, “a palavra dikaiosýne não é encontrada na literatura 

grega existente antes de Heródoto”
37

. Assim, acredita-se que a partir do séc. V a.C., começa a 

ser usada a palavra dikaiosýne para se referir à justiça. Antes desse período, poetas, 

historiadores, filósofos falavam da justiça através dos termos Thémis e Diké. 

Interessante, então, enfatizar que Platão não inventou o termo dikaiosýne. Havelock 

(1969, p. 69-70) questiona: “Há alguma pista que possa apontar para qualquer pensador como 

inventor por excelência da dikaiosýne? (...) As pistas apontam para Protágoras.” Porém, 

afirmar com toda certeza que foi Protágoras quem primeiro usou esse termo, dikaiosýne, não é 

possível, pois é uma tarefa bastante complexa, uma vez que a documentação existente em 

torno desse pensador não permite comprovar. Uma parte do seu pensamento se encontra nos 

textos do próprio Heródoto, de Platão e até mesmo em Aristóteles, no quinto livro de sua 

Ética.  

Quanto ao uso do termo dikaiosýne:  

 
Aparece no historiador Heródoto talvez duas gerações antes, e a maneira de 

sua aparição convida a comentar. Não é normal com ele; as ocorrências são 

excepcionais. Ele regularmente e frequentemente emprega o diké tradicional 
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e seus correlativos. Ele também pode ser o primeiro (até onde sabemos) a 

empregar nomes para “injustiça” no abstrato (a-dikia, a-dikema). Todo o seu 

vocabulário de “justiça” certamente reflete o efeito cumulativo de 

procedimentos e práticas legais crescentes nas cidades-estados _ algo que 

poderia ser esperado à medida que as leis e fórmulas legais se multiplicavam 

em suas versões escritas.
38

 

 

 Importante observar que a utilização do termo dikaiosýne por Heródoto e outros 

predecessores de Platão marca o início de uma nova forma de se pensar a justiça, que Platão 

vai adotar nos seus escritos. 

Havelock (1969, p. 51) complementa que:  

 
O diké e o dikaios referem-se à manutenção de relações recíprocas de 

direito: eles denotam “direitos” em vez de “justiça”; eles eram índices de 

comportamentos puramente externo de deuses ou de homens. Com a 

aparecimento da dikaiosýne ocorrerá a alguns que esse tipo de propriedade 

recíproca correspondia a uma virtude pessoal, propriedade de um indivíduo. 

 

Logo, a palavra dikaiosýne surge para marcar uma internalização da justiça no 

sentido ético e moral no ser humano, diferentemente das palavras Thémis e Diké que eram 

interpretadas de um modo externo e social. Havelock (1969, p. 59) evidencia que: “A 

dikaiosýne de Heródoto não é uma virtude dos homens comuns. Aparece na história como a 

propriedade de pessoas que são tratadas como exemplares.” 

A noção de justiça passa a ser de uma virtude interna, ligada ao caráter do indivíduo 

e sua observância deixa de ser apenas externa e social. A justiça agora é vista como uma 

reputação individual que traz engrandecimento pessoal. A dikaiosýne é um bem supremo 

presente internamente nos homens, porém nem todos os homens a descobrem e a apreendem.  

Jaeger (1995, p. 137) diz sobre a dikaiosýne:  

 
O novo termo proveio da progressiva intensificação do sentimento da justiça 

e da sua expressão num determinado tipo de homem, numa certa areté. 

Originariamente, as aretai eram tipos de excelências que se possuíam ou 

não. Nos tempos em que a areté de um homem equivalia à sua coragem, 

colocava-se no centro este elemento ético, e todas as outras excelências que 

um homem possuísse se subordinavam a ele, e deviam pôr ao seu serviço. A 

nova dikaiosýne era mais objetiva. Tornou-se a areté por excelência, desde o 

instante em que se julgou ter na lei escrita o critério infalível do justo e 

injusto.  

 

Esse novo conceito de justiça ultrapassa todas as formas de justiça anteriores, a 

dikaiosýne é tida como uma forma de virtude (areté) que abrange e contempla todas as 
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exigências do perfeito cidadão. Todavia, os graus de areté precedentes não são abolidos, mas 

sim levados para a nova forma de virtude, a dikaiosýne.  

A dikaiosýne é entendida como uma qualidade virtuosa por excelência do ser 

humano que também deve existir na cidade. Reis (2009, p. 79) diz que:  

 
a justiça é uma virtude da alma como um todo, e é agente de unidade, seja na 

alma, seja na cidade. Este aspecto é importante, pois afasta a crítica daqueles 

que consideram que Platão não teria percebido a unidade do indivíduo, 

enquanto agente psicológico e moral. Ao contrário, é propriamente esta 

unidade (o “fazer um” do que é três) a característica marcante da virtude da 

justiça. 

 

Há um longo esforço de Platão para provar a natureza da justiça como agente dessa 

unidade tanto na alma, psyché, quanto na pólis. Veremos com mais detalhe no capítulo 3 

dessa dissertação que, para que haja a justiça, seja no homem, seja na cidade, devem existir 

também mais três virtudes: sabedoria, coragem e temperança. A justiça é a unidade virtuosa 

que contém mais três virtudes, sabedoria, coragem e temperança.   

A bela justiça aparece quando une com perfeição sabedoria, coragem e temperança. 

A injustiça surge quando essa unidade se desfaz na alma e na cidade.  

Jaeger (1995, p. 139) ao falar das virtudes platônicas coloca: “Todavia, o fato de este 

cânon ter quatro virtudes não impede de reconhecer que toda a areté está contida na justiça.” 

O ideal do homem justo nos é dado por Platão mediante a unidade das virtudes. 

Mas, esse maior bem não é fácil de exercer e praticar, daí se pergunta: Por que 

praticar a justiça? Que benefícios a justiça nos traz? 

O bem supremo da justiça só é alcançado com sabedoria, coragem e temperança, e 

isso não é simples. Importante esclarecer que a justiça não é para todos os homens comuns. A 

justiça é para poucos, a justiça é para os indivíduos exemplares. Os homens precisam de 

treino e instrução para o alcance do bem supremo, a dikaiosýne, e nem todos os indivíduos 

tem disposição para enfrentar o caminho longo de treinamento em direção à maior virtude. 

Neste ponto, a ética, a política e a formação paidêutica dos cidadãos se entrelaçam no 

pensamento platônico.  

A ideia de justiça como bem supremo, como maior areté internalizada na alma e na 

pólis é complexa na República, por isso que Platão no decorrer do diálogo emprega 

linguagens, métodos, analogias, metáforas para favorecer a compreensão das ideias que estão 

sendo postas.  
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Um exemplo desta “facilitação” por parte de Platão é o uso da narrativa simples, 

haplè diégesis. Apesar da sua censura aos poetas, em especial Homero e a poesia da época, 

Platão não a abandona. Ele “cria” uma nova forma poética, ou seja, uma nova forma de mito 

para sua cidade ideal, a haplè diégesis. É inclusive através dessa nova forma poética que 

Platão narra o mito objeto da nossa análise, o mito do anel de Giges no livro II, com a 

intenção de tornar visível a máxima injustiça presente na alma tirânica e consequentemente no 

governo tirânico, retratada na imagem de Giges. 

Outro exemplo de “facilitação” feita por Platão, que iremos também analisar melhor 

no capítulo 3 dessa dissertação, é o caminho escolhido por Sócrates para compreensão da 

justiça, examinando-a primeiro no nível político, da pólis, por ser mais ampla e mais fácil de 

visualizá-la, para depois aplicar a analogia no nível individual da psyché.  

A justiça na pólis é atingida quando todos os indivíduos que compõem o Estado 

exercem a função mais apropriada em conformidade com as suas habilidades e com as suas 

instruções. O Estado, para ser justo, deve ser governado pelos indivíduos mais habilidosos e 

instruídos para desempenharem essa tarefa. O Estado ideal de Platão é dividido em três 

classes: guardiões, guerreiros e comerciantes artesãos. Os guardiões devem ser indivíduos de 

capacidade exemplar, que tenham excelente preparação intelectual e física à função de 

governar. Os guardiões devem ser treinados, habilitados e educados para governar em 

conformidade com a maior areté, a dikaiosýne, unindo sabedoria, coragem e temperança.  

A justiça no indivíduo tem a mesma base da justiça no Estado, ou seja, que cada 

parte que forma a totalidade da alma (psyché) exerça a função que lhe compete. Como a alma 

em seu todo é composta por três partes: racional, irascível e concupiscente, na alma justa a 

função racional deve prevalecer, liderar e controlar as outras duas partes da alma, 

harmonizando as três virtudes: sabedoria, coragem e temperança, tornando visível a unidade 

da justiça.   

Kraut (2013, p. 396) nos esclarece que: 

 
a justiça é certo arranjo harmonioso das partes da alma. Por esse motivo, ela 

está relacionada à alma como a saúde está relacionada ao corpo, e uma vez 

que a vida não vale a pena ser vivida se a vitalidade estiver arruinada, é de 

suma importância manter a justiça na alma.  

   

Um dos grandes argumentos de Platão para ilustrar a justiça é quando ele diz que a 

virtude da justiça é uma espécie de saúde, beleza e bem-estar da alma; e a injustiça uma 
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doença, uma enfermidade, fealdade e debilidade da alma. Logo, só nos resta exercitar a justiça 

praticando belas ações e sendo justo
39

. 

No livro IX, Platão usa outro argumento em favor da justiça, afirma que a vida do 

justo é mais feliz e mais prazerosa que a vida do injusto. Nesse livro, ele confronta cinco tipos 

de indivíduo: do rei-filósofo ao tirano, e exalta que o mais justo e feliz é o filósofo, pois ele é 

o mais adepto à realeza e a rei de si mesmo. O tirano é o pior e o mais injusto, o que mais 

tiraniza a si e a cidade
40

.  

A tese que Trasímaco expõe no livro I, de que o injusto é mais feliz, é refutada ao 

longo do diálogo e respondida no livro IX. O injusto é nocivo a ele mesmo, a injustiça é a 

derrota psicológica, física, social do homem. A vida do injusto é semelhante à doença, pois a 

sua alma é desequilibrada, desorganizada e inapropriada. Já a vida justa é semelhante à saúde. 

A alma de um indivíduo justo é uma alma equilibrada, organizada e disposta de forma 

apropriada.  

Platão, ao contar o mito do anel de Giges, retrata a máxima injustiça presente no pior 

tipo de governo e de alma, o governo tirânico e a alma tirânica, em oposição ao melhor tipo 

de governo e melhor tipo de alma que é o governo do rei-filósofo e a alma filosófica. 

Acreditamos que Platão parte da máxima injustiça no desejo de despertar a compreensão da 

máxima justiça, a areté por excelência, a dikaiosýne. 

Como a justiça (dikaiosýne) não é simples, nem fácil de ser exposta, Platão escreve 

um longo diálogo cheio de métodos, recursos e artifícios para exaltar essa virtude.  A 

dikaiosýne é a virtude por excelência, que deve ser buscada dentro da alma de cada um de 

nós. Na República, a dikaiosýne é a virtude mais bela e perfeita, a maior areté que deve existir 

individualmente e socialmente, na psyché e na pólis. 

 

1.4 O debate em torno da dikaiosýne antes do relato do mito do anel de Giges no livro I 

 

É interessante, antes de analisarmos o mito do anel de Giges no livro II da República, 

expor e observar um pouco o que ocorreu no livro I, para em seguida chegarmos à narrativa 

do mito em questão, uma vez que a discussão sobre a justiça se inicia neste livro.  

 O livro I caracteriza-se por apresentar os personagens e fornecer o tema, o que é a 

justiça (dikaiosýne). Nesse livro, Sócrates adota a postura de refutar as definições 
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apresentadas pelos seus interlocutores, no caso, Céfalo
41

, Polemarco
42

 e Trasímaco
43

, os quais 

expõem suas definições sobre o que vem a ser a justiça. Primeiro Sócrates debate com Céfalo 

e Polemarco
44

 e, posteriormente, com Trasímaco.
45

 

Sócrates narra que foi ao Pireu com Gláucon para render homenagem à deusa 

Bêndis, deusa trácia que se confundia com a deusa Ártemis.
46

 Quando ele e Gláucon estavam 

voltando para Atenas, um dos escravos de Polemarco agarra o manto de Sócrates por detrás e 

diz que Polemarco os pede para esperar. Polemarco os encontra e os convida a ficarem para 

uma festa noturna e, enquanto a noite não chega, conversarão junto a outros jovens em sua 

casa. 

Sócrates ao chegar à casa de Polemarco, encontra o pai de Polemarco, Céfalo. 

Céfalo, senhor velho e rico, saúda Sócrates convidando-o a vir mais vezes visitá-los, pois para 

ele na medida em que vão murchando os prazeres físicos, na mesma proporção aumentam o 

desejo e o prazer da conversa.
47

 Sócrates responde que tem muito prazer em conversar com 

pessoas de idade avançada, inclusive, gostaria até de saber o que Céfalo pensa da velhice, se 

ela é uma parte custosa da existência ou que considerações ele tem a fazer sobre a velhice. 

Sócrates começa a falar com Céfalo sobre os bens e os males da velhice. Sócrates ainda 

pergunta: qual é o maior benefício de ter posse e usufruir de uma grande riqueza na velhice? 

Céfalo diz a Sócrates que depois que uma pessoa se aproxima da fase que pensa que vai 

morrer, aparece um temor e uma preocupação com questões que antes não lhe vinham à 

mente, como os mitos que se contam relativos ao Hades.
48

 Mitos que falam que se devem 

expiar as injustiças cometidas nesta vida e que antes riam deles, mas que agora abalam a sua 

alma com receio de que sejam verdadeiros.
49

 Céfalo ainda responde que, por possuir riquezas, 

não tem sentido para ele ludibriar ou mentir, nem ficar a dever dinheiro aos homens e até 

mesmo sacrifícios aos deuses.
50

 Vemos que Céfalo não tem muito interesse em argumentar 
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com Sócrates, mas admite que o bom caráter e a riqueza material trazem a tranquilidade para 

a vida dos mais velhos.  

Na passagem citada, aparecem as palavras injustiça (adikia) e justo (diké) fazendo 

uma referência ao grande tema da República. Logo em seguida, Sócrates questiona o que 

Céfalo entende pela qualidade da justiça, se ela consiste em não mentir e dar a cada um o que 

lhe pertence. Nesse ponto, se situa o fio condutor da discussão sobre a ideia da justiça, 

aparecendo pela primeira vez o termo dikaiosýne.
51

 

Céfalo é quem dá a primeira definição de justiça, que é dizer a verdade e restituir 

aquilo que se tomou, ou seja, dar a cada um o que lhe pertence. Então, para Céfalo, ser justo 

implica dizer a verdade, pagar as suas dívidas, inclusive não dever sacrifícios aos deuses e dar 

a cada um o que lhe pertencer. Sócrates ao ouvir Céfalo refuta e diz: Se alguém tem um amigo 

e recebesse armas desse amigo em perfeito juízo, e este amigo, depois de algum tempo, não 

dispondo totalmente de suas faculdades mentais lhe pede que as devolva, mas se sabe que ele 

com essas armas pode fazer um mal a si mesmo ou a outra pessoa. Caso isso aconteça, é justo 

que as devolva? E mais, é necessário sempre se falar a verdade? Qual o sentido de dizer a 

verdade a um louco? A justiça parece que não precisa envolver um compromisso absoluto 

com o pagamento de dívidas, como também em dizer sempre a verdade. 

Após a refutação de Sócrates, Céfalo abandona a discussão, alegando ter que ir tratar 

de um sacrifício, deixando-a ao seu herdeiro Polemarco.  Polemarco, primeiramente, cita o 

poeta Simónides afirmando que a esse poeta se deve dar crédito
52

, Platão ao nomear o poeta 

Simónides por intermédio da fala de Polemarco, inicia a sua crítica a poesia tradicional como 

incapaz de definir “a dikaiosýne como “areté kai sophía””
53

. Polemarco segue o argumento 

do pai e sugere a segunda definição de justiça que implica em dar às pessoas o que se deve e 

que a pessoa justa faz bem aos amigos e mal aos inimigos.
54

 A justiça, assim, é tratada como 

uma arte ou téchne.
55

 Sócrates faz comparações da arte da justiça com a arte da medicina, da 

navegação e do guardião de exército como serviço de proteção da cidade. Em seguida 

questiona: É correto pensar a justiça como uma arte ou habilidade? Que alcance tem os fins da 

justiça?  
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Sócrates generaliza dizendo que: se a justiça for definida como uma arte de favorecer 

os amigos e prejudicar os inimigos, nessa mesma arte coexistiria o seu oposto, fazer bem aos 

inimigos e mal aos amigos, o que não seria justo, pois quando se tem a arte ou habilidade para 

alguma coisa, se tem também o seu oposto, como quem tem a arte de curar, tem também a 

arte de envenenar, quem tem a arte de guardar, entende da arte de retirar. É possível que 

alguém que procura fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos venha escolher, 

involuntariamente, pessoas boas como inimigas e pessoas más como amigas, e se isso ocorrer, 

a justiça consistiria em fazer mal as pessoas boas e beneficiar as pessoas más. Sócrates vai 

refutar mais uma vez dizendo que não é sábio aquele que afirma que a justiça consiste em 

restituir a cada um aquilo que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo 

deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos. Pois, efetivamente, em caso algum parece ser 

justo fazer mal a alguém.
56

 Sócrates convence Polemarco “que a conveniência e o dever, 

analisados no âmbito das téknai, são insuficientes para definirmos a justiça e o justo.”
57

 

Assim, fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça, uma pessoa justa não 

faria mal a absolutamente ninguém, sejam amigos ou inimigos. Platão já coloca aqui, 

antecipadamente, que a ideia de justiça é sempre uma ideia positiva ligada à prática do bem, 

do bom e do belo. 

Logo em seguida, depois de várias tentativas, entra na discussão o célebre sofista 

Trasímaco, que se mostra contrário aos argumentos apresentados, insulta Sócrates e ainda 

pede dinheiro em troca da aprendizagem que ele irá ensinar.
58

 

Relevante dizer que Trasímaco, na República, representa a imagem dos sofistas.
59

 

Para Platão, os sofistas haviam perdido o principal propósito do filósofo e da filosofia que é a 

descoberta da verdade. Dessa forma, Platão na República, como também em outros diálogos, 

começa a tratá-los com desprezo, procurando afastar ao máximo suas práticas, seus métodos e 

seus objetivos dos ensinamentos propostos por Sócrates. 

Mesmo assim, os sofistas foram educadores respeitados e prestigiados na Grécia. 

Platão, apesar de criticá-los, sabia os valores que eles depositavam na sociedade. Para deixar 

claro a importância dos sofistas para educação grega, Jaeger (1995, p. 335) nos escreve sobre 

a história da educação e sobre a palavra paidéia dizendo que:  
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Foi com os sofistas que esta palavra, que no séc. IV e durante o helenismo e 

o império havia de ampliar cada vez mais a sua importância e a amplitude do 

seu significado, pela primeira vez foi referida à mais alta areté humana e, a 

partir da “criação dos meninos” (...) acaba por englobar o conjunto de todas 

as exigências ideais, físicas e espirituais, que formam a kalokagathia, no 

sentido de uma formação espiritual consciente. No tempo de Isócrates e de 

Platão, está perfeitamente estabelecida esta nova e ampla concepção da idéia 

da educação. 

 

Platão, ao colocar nos seus diálogos personagens sofistas, ele dialoga diretamente 

com eles e, ao mesmo tempo, elabora a sua crítica à educação vigente na Grécia de sua época.  

Para Platão, a educação promovida pelos sofistas era uma educação que não formava bem os 

cidadãos gregos. 

Então, a terceira definição de justiça vem com Trasímaco que diz que a justiça não é 

outra coisa senão a conveniência do mais forte.
60

 O mais forte seria o governante de um 

Estado político. Para Trasímaco, há um só modelo de justiça em todos os Estados, o que 

convém aos poderes constituídos, pois esses detêm a força e, consequentemente, o poder. A 

justiça é uma produção, uma conveniência, no caso, do mais forte. A justiça não tem nenhuma 

relação com o bem, segundo Trasímaco. A justiça é uma conveniência como uma utilidade, o 

mais forte faz valer o que lhe é conveniente. A justiça envolve obedecer às leis e às ordens 

estabelecidas pelos governantes.  

É interessante colocar que nessa passagem do diálogo entre Sócrates e Trasímaco 

fala-se de um pastor-governante
61

 e cita a tirania como a maior felicidade do injusto.
62

 

Ressaltamos que Gláucon na sua narrativa coloca Giges como sendo pastor de ovelhas. 

Talvez Platão tenha tido a intenção de antecipar, através desse exemplo, a futura figura de 

Giges, o pastor que irá tomar o poder da Lídia. 

Sócrates, então, refuta Trasímaco falando que o governante, na medida em que é 

chefe do Estado, deve examinar o que é vantajoso para ele mesmo e para os seus 

subordinados.
63

 O governante deve refletir sobre o que é melhor para todos os cidadãos, na 

visão de Sócrates, não apenas o que é melhor e vantajoso para o governante.  

Trasímaco, em seguida, se irrita com Sócrates e esclarece afirmando que a justiça é, 

não apenas a conveniência do mais forte, como também a máxima conveniência é ser injusto, 
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mas parecer justo. As pessoas justas em toda parte ficam por baixo das injustas.
64

 O mais forte 

se apropria dos bens dos cidadãos, os fazem escravos e os tornam seus servos, mas é 

classificado pelos cidadãos e por todas as demais pessoas como feliz e bem-aventurado, 

apesar de praticar a completa injustiça. A injustiça é mais potente, mais livre e mais despótica 

do que a justiça.
65

  

O que Trasímaco está colocando é que em todas as artes, todas as atividades 

humanas, o que as pessoas buscam é a utilidade, e a utilidade é convencionada pelo mais 

forte, não só no sentido de forte na força física, mas também no sentido de forte no poder da 

palavra, forte no poder de persuasão, forte no poder do dinheiro, forte no poder dos bens. Para 

Trasímaco, a perfeita injustiça é mais útil do que a perfeita justiça.
66

  

Nesta exposição, Trasímaco faz um claro elo entre justiça e política, elo que veremos 

ser fundamental no mito do anel de Giges. Sócrates declara que não reconhece nem acredita 

que a injustiça seja mais vantajosa do que a justiça, nem mesmo quando se tem total 

liberdade. Nesta parte do diálogo, a defesa da justiça toma a direção dos aspectos importantes 

da vida humana, onde o percurso de toda a vida deve seguir o modelo mais lucrativo, 

vantajoso e útil.   

Sócrates tenta refutar os argumentos de Trasímaco expondo que a justiça é sabedoria 

e virtude e que a injustiça é ignorância e vício.
67

 A injustiça gera ódio, revolta e conflito entre 

os seus adeptos, as pessoas injustas não adquirem os benefícios provenientes dos acordos 

formados entre elas. Sócrates menciona que a injustiça tem uma força tal que assim como um 

grupo de pessoas injustas sofrem com as revoltas e conflitos provocados pelo acordo injusto, 

também uma pessoa injusta, individualmente, é incapaz de atuar de acordo consigo mesma. 

Esta se torna inimiga de si.
68

 Sócrates concebe exatamente os conflitos internos vivenciados 

pelas pessoas injustas, analisando timidamente a desarmonia e o desequilíbrio existentes nas 

almas das pessoas injustas. Por fim, Sócrates aborda as desvantagens da injustiça e busca 

argumentar que os justos têm uma vida melhor e são mais felizes do que os injustos.
69

 Diz ele 

que cada coisa tem uma função (érgon)
70

, e uma virtude (areté). Como cada coisa tem uma 

função e uma virtude, o homem que é formado de corpo e alma (psyché), a alma tem uma 

função que não pode ser desempenhada por toda e qualquer outra coisa que exista, a função 
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da alma é superintender, governar, deliberar e, acima de tudo, viver. A vida é uma função da 

alma. A justiça é a virtude da alma e a injustiça um defeito ou um vício da alma. Logo, a alma 

justa e a pessoa justa viverão bem e o injusto mal.
71

 O homem justo é feliz e o injusto é 

desgraçado, de acordo com a justiça ou a injustiça presente na alma de cada um de nós, 

segundo Sócrates. 

O livro I termina com Sócrates reconhecendo que não tem condições de discutir de 

modo sensato o valor da justiça (dikaiosýne), se ela é um vício (kakía) e ignorância 

(hamartía), ou sabedoria (sophia), e virtude (areté).
72

 Sócrates não fornece no livro I 

nenhuma definição de justiça, ele simplesmente refuta veementemente as definições 

apresentadas pelos seus interlocutores.  

Contudo, para Sócrates, a justiça não é somente dizer a verdade e dar a cada um o 

que lhe pertence; a justiça não é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos e a justiça não é a 

conveniência do mais forte. Apesar de não serem essas as definições aceitas, tais definições já 

trazem importantes reflexões quanto à ética, à justiça individual e à justiça política, as quais 

Platão faz questão de chamar nossa atenção.   
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2 O MITO DO ANEL DE GIGES 

 

 

“Depois de haver prestado a minha homenagem ao Deus, julguei que 

um poeta deve empregar mitos e não raciocínios.” 

Platão. Fédon, 61b 

 

 

2.1 Platão e os mitos 

 

Como dito anteriormente, na Grécia Antiga, antes do século VIII a.C., parte do 

conhecimento se dava através dos mitos narrados por poetas, em especial Homero e Hesíodo, 

a chamada mitologia grega. Séculos mais tarde, surge a filosofia com um novo discurso, uma 

nova palavra, a do lógos e, consequentemente, o mito começa a ser modificado, adaptado, 

aprimorado, “racionalizado” pela filosofia platônica.  

Mesmo com o discurso do lógos, Platão usa o mito e suas imagens nos seus diálogos 

para despertar a reflexão da alma (psyché), criando uma espécie de narrativa, “a narrativa 

mista que mescla a haplè diégesis à mímesis”
73

, narrativa simples à imitação. Portanto, as 

imagens são semelhantes às coisas reais.  

“Quando o que Platão pretende sublinhar é a utilidade da imagem, o seu uso com a 

finalidade de expressão, da comunicação, de ensino, o termo que usa é eikón.”
74

 A eikón nos 

faz imaginar uma outra possibilidade de vida, vivência e pensamento. “Imaginar, com efeito, 

significa representar-se uma coisa simulando-a, plasmando-a livremente e não copiando-a do 

mundo. As imagens são a nossa possibilidade de liberdade, de transformação, de 

revolução.”
75

 

Platão é um dos pensadores que mais associa o mito e o lógos em seus escritos. 

Assim, os mitos e suas imagens não são eliminados de sua filosofia, mais ainda, pode-se dizer 

que os mitos platônicos desempenham um papel de complemento no que se refere ao processo 

paidêutico, educativo, ético e político na formação do cidadão.  

Muitos estudiosos de Platão entendem que as narrativas simples (haplè diégesis) são 

utilizadas por ele como um modo de impulsionar a alma, suas potências e suas funções de 

forma paidêutica, educativa. Jareski (2015, p. 82-83) relata sobre o uso dos mitos por Platão: 

“Logo, cabe aos mitos a função de estabelecer, e até “forçar”, certa disposição de alma, ora 
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favorecendo o florescimento de algumas, ora redirecionando o fluxo de outras, de modo que a 

justiça no homem, assim como na cidade, seja possível.”  

Relevante dizer que a justiça, dikaiosýne, é pensada por Platão como ideia a ser 

definida de modo abstrato, usando o lógos, portanto, a justiça não é vista como uma qualidade 

divina, lembrando que o lógos é entendido como palavra racional, fundamentação do 

discurso, ligado no pensamento platônico às ideias e às formas, consequentemente, ao 

inteligível. Mas, como veremos no decorrer dessa dissertação, para os cidadãos atingirem a 

noção de dikaiosýne é preciso que suas almas partam das imagens presentes nos mitos. 

As imagens dos mitos impulsionam a alma a “ver melhor” e a “enxergar além” das 

aparências do sensível, “ver” além das coisas visíveis. Esse “ver melhor” é o início do 

caminho em direção às ideias, ao inteligível, às coisas invisíveis, apesar de saber que esse 

caminho não é fácil e que nem todos os cidadãos têm disposição na alma para trilhá-lo. 

O estímulo da alma provoca a busca do conhecimento o que significa que o começo 

da educação, da paideia, foi despertado através das imagens míticas. O discurso do mito e 

suas imagens em Platão retratam o sensível buscando atingir o inteligível, porém não são 

todas as pessoas que têm “o olhar” e aptidão de alma à boa e justa sabedoria do inteligível. 

Assim, para Platão, a educação começa pelos mitos e suas imagens, uma vez que 

essas se mostram mais eficazes na transmissão de um saber cuja base é partilhada por todos os 

membros de uma coletividade, de uma pólis, o que faz do mito um formidável instrumento de 

persuasão de alcance universal. Brisson (2014, p. 54) expõe sobre o mito em Platão: 

 
Mas Platão não renuncia aos mitos tradicionais, aos quais ele faz alusão 

abundantemente em sua obra. E mais: ele adapta os mitos tradicionais e 

chega mesmo a criar novos mitos, em função das circunstâncias. Por quê? 

Por duas razões, essencialmente. Por um lado, porque Platão pode falar 

apenas em termos míticos acerca de certos tipos de referentes, isto é, de tudo 

aquilo que tange à alma e ao passado longínquo, e que desse modo 

permanece inacessível tanto aos sentidos quanto à inteligência. E, por outro 

lado, porque ele reconhece a eficácia do mito, no domínio da ética e da 

política, para aquele grande número de pessoas que não são filósofos [...].  

 

O próprio Platão manifesta-se dizendo que é na composição de fábulas que costuma 

aparecer quando não sabemos onde está a verdade relativa ao passado.
76

   

Provavelmente todas as descrições constantes na obra de Platão são mitos, inclusive 

a sua cidade ideal, descrita na República, com a intenção de explicar situações não passíveis 

de demonstração em termos racionais. 
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As imagens dos mitos são vistas por Platão como um modo de expressão do devir, do 

sensível, ligado às opiniões e aos sentidos, a uma realidade aparente. E ele se utiliza dessa 

palavra como forma de auxiliar a reflexão e o estímulo da alma dos indivíduos, iniciando o 

processo de formação dos cidadãos da pólis. Como bem esclarece Jaeger (1995, p. 768-769): 

 

É por isso que Platão considera tanto mais paradoxal a tese de que a 

educação não começa pela verdade, mas sim pela “mentira”. Alude com isso 

aos mitos que se contam às crianças, e ele também não vê outro caminho 

para começar. [...] É certo que as histórias que contamos às crianças não são, 

no seu conjunto, verdadeiras; mas encerram pelo menos uma parte de 

verdade. Ora, em todas as coisas, e na educação especialmente, têm grande 

importância os primórdios, pois a educação parte da fase mais primitiva e 

maleável da evolução do Homem. 

 

Platão se referindo à literatura grega, o que inclui os mitos, diz que “há duas espécies 

de literatura, uma verdadeira, e outra falsa.”
77

 Alguns mitos são considerados “mentiras 

nobres”
78

, que são mentiras que contém algumas verdades, esses devem ser ensinados às 

crianças e aos jovens. O processo educativo feito através dos mitos traz exemplos, paradigmas 

e modelos que ajudam à reflexão da alma. Andrade (1994, p. 89-90) ao falar do mito em 

Platão como uma mentira paradigmática evidencia que: 

 
[...] o mito traz consigo a força de realidades simbólicas utilizadas na 

“paideia” platônica, apresentadas nas imagens fantasiosas. Abandonando a 

marcha do diálogo até então exercida e inserindo o mito, Platão deixa o 

interlocutor vislumbrar a alma e suas partes sem que nenhuma ascensão 

dialética se efetue pelo uso de árduos exercícios, e sem correr o risco que as 

perguntas e respostas trazem àquele que se inicia. 
 

Como se percebe, o uso do mito em Platão é uma forma de facilitar o aprendizado 

inicial através das imagens. A narrativa simples, haplè diégesis, que ele mesmo chama 

“mentira nobre”, quebra o curso do diálogo para tornar o começo da paideia mais prazeroso. 

O que Platão censura na sua politéia “é a mentira sem nobreza.”
79

 

Falamos anteriormente que Platão aumenta a discussão em torno do mito e do lógos, 

pois ele misturou mito e lógos no seu pensamento. Assim, relevante se faz mencionar as 

palavras de Droz (1997, p. 16) ao se referir à filosofia platônica afirmando que “entre lógos e 

mythos, Platão não fará sua escolha, pois ele sabe, ou sente muito bem, sua necessária 
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complementariedade.” E quanto aos mitos platônicos, ela os qualifica como um novo gênero 

de mito criado pelo próprio Platão: 

 
Pode-se mesmo dizer que, no interior do mythos antigo, Platão criou um 

gênero novo, já que o mito platônico não se confunde com as narrativas da 

mitologia grega nem com as histórias legendárias tais como nos foram 

legadas por Homero, Hesíodo, os trágicos ou os poetas órficos, ainda que, 

frequentemente, nelas se inspire.
80

  

 

 A concepção de Jareski (2015, p. 155) ao comparar o mito tradicional com o mito 

platônico estabelece:  

 
[...] ou seja, o “mito platônico”, diferentemente do mito “tradicional”, está 

fundado numa forma de transmissão e conservação sui generis: sendo oral, 

segue os passos do esquecimento, pois não é de fácil memorização, como é o 

mito vivenciado e ritualizado; porém, quando escrito é levado à recepção-

conservação, apesar de não poder guardar tudo o que a vivacidade da 

oralidade contém. As consequências da invenção platônica dialógica nesse 

novo saber nomeado filosofia (já que as tragédias inventam a dialogia), leva 

à pergunta pela necessidade do uso do mito em outra perspectiva de 

conhecimento.  

 

Platão faz uso do mito como uma maneira de compreender um verossímil que 

redireciona o caminho da discussão apontando novas perspectivas quanto à relação mito-

lógos, uma nova forma de diálogo. Quando se fala que Platão criou um novo gênero de mito é 

porque ele inovou ao misturar o mito com o lógos. Como já afirmado, os mitos platônicos são 

usados como um instrumento paidêutico, educativo, abordados em conjunto com os discursos 

argumentativos, racionais, daí a grande inovação de Platão. Jareski (2015, p. 155) esclarece 

ainda sobre o uso da mitologia na filosofia de Platão:  

 
Platão herda dos sofistas, portanto, determinada modalidade de uso da 

mitologia – o mito como ferramenta pedagógica -, mas inovará ao discernir e 

explorar as potencialidades únicas do discurso mítico e a contribuição que 

essa narrativa sui generis traz à filosofia. 

 

Influenciado pelo mito presente na sociedade grega, Platão estreita a relação entre o 

mito e a razão, a narrativa e a argumentação na filosofia. Por isso Mattéi (2010, p.160) afirma 

que “a filosofia platônica nasce como uma mito-logia.” Ainda segundo Mattéi, a forma do 

mito espelha uma realidade inacessível, pois:  
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A forma lógica do mito é o monólogo, e não o diálogo; seu procedimento 

retórico deve-se à narração, e não à argumentação; sua mediação simbólica é 

a imagem, e não o conceito; sua finalidade epistemológica repousa sobre a 

verdade, e não sobre o verificável; enfim, sua referência ontológica é a 

totalidade do mundo, e não a realidade singular da coisa.
81

 

 

O mito fala sozinho através de narrativas repletas de imagens que retratam uma 

verdade que busca compreender a totalidade das coisas no mundo. O lógos é diálogo 

argumentativo que exige conceitos que devem ser verificáveis sobre as coisas particulares. 

Platão, então, mistura essas duas formas de discursos gerando um novo discurso, buscando 

atingir a compreensão dos cidadãos e provocar a reflexão sobre os mais diversos assuntos que 

envolvem não só a vida individual e a vida em sociedade.  

Platão narra os mitos e os seus mitos apresentam personagens cujas imagens são 

pontos de partida para uma série de reflexões éticas, como também reflexões políticas, 

ontológicas, epistemológicas. Os mitos platônicos são, assim como os seus diálogos, 

aporéticos, narram histórias, porém essas histórias não chegam a nenhuma conclusão 

definitiva.  

Com o discurso mítico, Platão estimula a reflexão da alma dos indivíduos sobre 

muitos assuntos que são objetos de discussão, mas que por serem assuntos difíceis, assuntos 

complicados e até mesmo impossíveis para a discussão através do discurso racional, 

argumentativo e coerente do lógos, ele recorre então ao discurso do provável, do sugestivo 

presente na narrativa mítica. 

O fato de narrar um mito, se torna um método significativo, como o diálogo. Pereira 

(2013, p. 491) afirma sobre Platão:  

 
Por vezes, abandona a dialética e exprime ideias de acesso difícil por meio 

do mito. Este encontrava-se na tradição, servia para embelezar a exposição e 

repousar o espírito com a sua beleza poética, exprimindo o provável ou o 

possível, mas não o absolutamente certo.  

 

A interrupção é provocada para exprimir as ideias difíceis de expor pelo diálogo. 

Como nos esclarece Erler (2013, p. 84) sobre os mitos platônicos, “Platão, vê, além disso, 

uma possibilidade de completar uma aproximação argumentativa à verdade através de 

ilustrações impressionantes, sem ampliar ou até possivelmente falsificar o enunciado 

filosófico.” Os mitos narrados por Platão são mitos filosóficos e, assim como os seus diálogos 

são aporéticos, o questionamento que é feito ou que envolve a discussão não será respondido, 

continuam abertos ao debate.  
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De acordo com Morgan (2000, p. 7), “o mito filosófico é racional, implantado como 

um resultado da reflexão metodológica e é uma manifestação das preocupações filosóficas.” 

As aporias presentes em muito dos diálogos platônicos estimula a troca de ideias, as ideias 

mudam o pensamento e a visão fixa a respeito das coisas e dos seres. Como o processo 

educativo deve se dar através do diálogo, esse é necessário para que exista a reflexão 

paidêutica dos homens. Brisson (2014, p. 41) fala do processo de ordem educativa, de 

formação ética transmitida pelo mito expondo que: 

 

Através de um processo de comunicação do mito, a realidade que constitui o 

objeto da mensagem comunicada se torna presente ao receptor de uma 

maneira tão intensa que sua ausência efetiva é esquecida e, como 

consequência, ela engatilha um processo de identificação que modifica o 

comportamento físico e, sobretudo, moral do receptor em questão. 

 

Os cidadãos passam por modificações educativas, éticas e políticas através da reflexão 

presente nos relatos dos mitos. Platão, com a alma de poeta
82

, é o filósofo que reconhece o 

papel educativo dos mitos, daí o seu constante uso. Para ele, a educação deve começa pelas 

“mentiras nobres” que é a narrativa mítica, a haplè diégesis, bem direcionada a formação dos 

cidadãos, pois é mais agradável
83

, como ele mesmo diz, atinge seus objetivos mais 

rapidamente.  

Além disso, a narrativa se faz em linguagem simples (haplè), sem recorrer a imagens 

fantásticas, ou extraordinárias, pois as imagens míticas são modelos, simulacros, paradigmas 

das ideias as quais só alcançamos com um grande estímulo da alma. “A imagem, mesmo 

sendo outra que a coisa, deve guardar uma certa semelhança com ela, pois, finalmente, ela é 

imagem de algo.”
84

 “A imagem revela os liames escondidos que existem entre visibilidade e 

linguagem; revela a importância das evidências visuais, revela a dependência da linguagem 

das figuras da visão mental.”
85

  

 

2.2 O mito de Giges  

 

No livro II da República, Gláucon narra o seguinte mito: 
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E o poder a que me refiro seria mais ou menos como o seguinte: terem a 

faculdade que se diz ter sido concedida ao antepassado do Lídio [Giges]. Era 

ele um pastor que servia em casa do que era então soberano da Lídia. Devido 

a uma grande tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma 

fenda no local onde ele apascentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, 

desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que para aí fantasiam, 

um cavalo de bronze, oco, com umas aberturas, espreitando através das quais 

viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem, e que não 

tinha mais nada senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lho e saiu. Ora, 

como os pastores se tivessem reunido, da maneira habitual, a fim de 

comunicarem ao rei, todos os meses, o que dizia respeito aos rebanhos, 

Giges foi lá também, com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos 

outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à 

parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se invisível para os que 

estavam ao lado, os quais falavam dele como se se tivesse ido embora. 

Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste. 

Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado estes fatos, 

experimentou, a ver se o anel tinha aquele poder, e verificou que, se voltasse 

o engaste para dentro, se tornava invisível; se o voltasse para fora, ficava 

visível. Assim, senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados que 

iam junto do rei. Uma vez lá chegado, seduziu a mulher do soberano, e com 

o auxílio dela, atacou-o e matou-o, e assim se assenhorou do poder.
86

 

 

Pereira na sua tradução da República escreve em nota de rodapé que “Giges foi rei da 

Lídia, c. 687-651 a.C., depois de ter assassinado o monarca anterior, Candaules, e de ter 

desposado a viúva deste. As circunstâncias romanescas da história foram narradas por 

Heródoto (I. 8-12) e serviram também de tema a uma tragédia.”
87

 No texto da tradutora 

supracitada o nome de Giges vem entre colchetes, depois que ela se refere a ele como 

“antepassado do Lídio.”
88

 Devido a essa referência ao Giges de Heródoto, vimos a 

necessidade de procurar saber mais sobre essa história e quem foi Giges.  

A pesquisa feita nos mostra que a história e a poesia lírica grega são cheias de 

citações a Giges, e esse Giges não necessariamente é o Giges ao qual Heródoto faz referência. 

Segundo Schubert (1997, pp. 255-260) existe várias versões desse mesmo mito contadas de 

diversas maneiras. Para ter ideia podemos elencar como exemplo os registros feitos pelo 

historiador Xanthos da Lídia, por Heródoto, por um autor desconhecido de um drama relativo 

à Giges, por Plutarco, por Justino no sumário de Trogue Pompéia, por Ptolomeu de 

Alexandria e a versão alegórica de Tzetzes. 

Só para nomear outros historiadores que escreveram sobre Giges após Platão 

podemos citar novamente a título de exemplo: Cícero, no De officiis, e Nicolau 
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Damaskenos
89

, que mesmo sendo lídio, escrevia em grego, mas grande parte de sua obra foi 

perdida.  

Então, Giges é uma figura conhecida nos registros existentes na poesia e na literatura 

grega. É interessante observar que é através da poesia que aparecem os primeiros relatos que 

falam de Giges, sua riqueza e sua relação com o poder. O grande problema é que vários dos 

poemas líricos que chegaram até nós são apenas fragmentos de obras que, em seu todo, foram 

perdidas. 

Como existem várias histórias sobre Giges que remontam à tradição e que são 

anteriores aos escritos de Platão, isso gera uma grande dificuldade quanto ao esclarecimento 

da passagem 359d da República no que se refere à Giges. Os estudiosos das obras de Platão se 

dividem: uns defendem que se trata do antepassado que vem do lídio Giges, outros entendem 

que Giges é o antepassado do Lídio.  

Bloom, na sua tradução da República na passagem 359d, cita Giges sem usar 

colchetes como “o antepassado de Giges, o Lídio”
90

 e ainda acrescenta uma nota sobre essa 

passagem dizendo que o relato de Gláucon sobre a história de Giges deve ser comparada com 

a de Heródoto.
91

 

Por sua vez, Adam, nas suas notas e comentários à República, acredita que o Giges, 

do mito do anel de Giges, não é o Giges da história contada por Heródoto como é o 

entendimento de Maria Helena da Rocha Pereira, de Allam Bloom e de outros estudiosos, mas 

um ancestral homônimo dele.
92

 Adam não vê razão concreta para ligar o Giges de Platão ao 

Giges de Heródoto, pois o anel mágico não é mencionado no relato contado por Heródoto. O 

anel mágico é exclusivo da narrativa de Platão. Ainda segundo Adam, a maioria das emendas 

feitas no texto grego sugere uma harmonia com a passagem 612b do livro X da República, no 

qual menciona no texto o anel de Giges, daí ele acredita que o Giges do anel, não é o Giges, o 

Lídio, da história de Heródoto. 

Apesar de tudo, abraçamos o entendimento de que o Giges citado se refere ao Giges 

antepassado do Lídio, que Platão resgata, principalmente da história de Heródoto, e talvez de 
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outros relatos da poesia lírica grega. De acordo com os estudiosos que compartilham dessa 

ideia, o lídio citado na passagem seria algum dos descendentes de Giges, mais propriamente 

Crésus, que foi o último descendente da família. Menezes diz que “Burnet (1905, p. 100), em 

resposta a Adam, irá dizer que devemos lembrar o interesse especial dos gregos do séc. V a. 

C. por Crésus, o que daria sentido ao uso “o lídio”, e, com isso, Platão estaria tentando 

reproduzir o tom dos antigos mitos.”
93

  

Schubert, investigando o problema da identidade do personagem Giges trazido por 

Platão como um antepassado do Lídio, diz que a maioria dos pesquisadores entende se tratar 

de um único personagem. Para ele, parece pouco provável que Platão tenha ignorado a 

narrativa de Heródoto, supõe inclusive que a versão do mito de Platão seja uma resposta à 

noção de justiça exposta por Heródoto.
94

 “Se Platão escolheu Giges para expor a sua ideia de 

justiça, isso faz crer que o relato de Heródoto simboliza uma ideia que Platão pretende 

ultrapassar na República.”
95

 

A história de Giges contada por Heródoto em Histórias (I. 8-12) é a seguinte:  

 
Candaules, o soberano da Lídia, oferece a Giges, seu guarda costa pessoal, a 

permissão para que este veja a sua mulher nua e que assim ele possa 

comprovar como ela é a mais bela de todas as mulheres, pois segundo 

Candaules, „os homens confiam menos em seus ouvidos do que em seus 

olhos‟.
96

 Mesmo dizendo-se persuadido pelas palavras de Candaules de que 

a sua mulher é a mais bela, Giges é obrigado a ver para comprovar tal fato. 

Escondido atrás da porta do quarto nupcial do rei e da rainha, Giges vê a 

rainha nua e, quando se prepara para se retirar do quarto, acaba sendo visto 

por ela sem que ele percebesse, o que não podia acontecer. Entendendo o 

ocorrido e percebendo que se tratava de obra de Candaules, a rainha nada 

fala e aguarda. No dia seguinte, a rainha chama Giges em sua presença e 

apresenta a este dois caminhos: ou ele mata Candaules, o soberano ou morre. 

Giges para evitar morrer escolhe matar o soberano e, assim, toma para si a 

rainha e a soberania.
97
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O próprio Heródoto, ao narrar o seu relato sobre Giges, menciona que Arquíloco de 

Paros também contou a história de Giges.
98

 Daí acredita-se que tanto Heródoto como Platão 

tiveram antes fontes comuns das quais desenvolveram suas narrativas a respeito de Giges. 

De acordo com Menezes, a primeira fonte sobre Giges é de Arquíloco.
99

 “O fr.19W, 

além de ser o primeiro a tratar de Giges, parece também ter sido o primeiro a utilizar no grego 

o termo “tirania”. Segundo Ure, a palavra tirania não é grega, mas pode ser de origem lídia 

(URE, 1922, p. 134).”
100

 Diz o fragmento 19W de Arquíloco de Paros:  

 

οὔ μοι ηὰ Γύγεω ηοῦ πολςσπύζος μέλει, 

οὐδ‟ εἷλέ πώ με ζῆλορ, οὐδ‟ ἀγαίομαι 

θεῶν ἔπγα, μεγάληρ δ‟ οὐκ ἐπέω ηςπαννίδορ· 

απόπποθεν γάπ ἐζηιν ὀθθαλμῶν ἐμῶν. 

Não me preocupam as coisas de Gyges, rico em ouro, 

Nem ainda me persegue a cobiça, nem invejo 

As obras dos deuses, ou amor pela grande tirania; 

Isto longe está dos meus olhos.
101

 

 

Pelos comentários de vários autores, Arquíloco nos apresenta uma crítica à riqueza 

exacerbada, ao desejo sem limites, à comparação do homem aos deuses e à tirania, 

relacionada ao poder soberano da Lídia. Como também ressalta o poderio de Giges por toda a 

Ásia, dando mostras de como ele influenciava uma grande área com sua força tirânica. 

Aristóteles
102

, na Retórica, transmite uma citação de Arquíloco se referindo a Giges, que diz 

“não quero as riquezas de Giges.”
103

  

Mesmo sendo referências curtas, mencionam questões importantes que podem ser 

relacionadas ao mito do anel de Giges, como as grandes riquezas de Giges, sua relação com a 

tirania e o problema da visibilidade e da invisibilidade. 

Mas, voltando à história de Giges de Heródoto, veremos que mesmo possuindo 

diferenças entre os relatos de Heródoto e de Platão, eles apresentam coisas semelhantes, como 

a questão da visibilidade e da invisibilidade, da usurpação do poder, a união como a rainha, a 

imagem do governante tirano, além dos termos “Lídia” e “Giges”. E, por coincidência ou não, 

o fragmento de Arquíloco já apresenta Giges como um homem rico e tirano. 

                                                           
98

 Ibid., I.12 “He is mentioned in the iambic verses of Archilochus of Parus who lived about the same time.”  
99

 Arquíloco de Paros, poeta grego, tem-se concluído que viveu no século VII a.C., talvez entre 680 a 645 a.C. 

Devido às reduzidas informações a seu respeito, não é possível precisar uma cronologia de sua vida. 
100

 Op. cit., 2014. p. 7.   
101

 Ibid., p. 7. 
102

 Filósofo grego que foi discípulo de Platão. 
103

 ARISTÓTELES. Retórica. Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel 

do Nascimento Pena. Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 2005. 1418b. p. 293 



43 

 

 

A questão da visibilidade e da invisibilidade está presente a todo momento na 

história de Heródoto, uma vez que, o rei Candaules da Lídia ao obrigar Giges a se esconder no 

quarto de dormir da rainha não podia ser visto por ela. Giges para ver e comprovar a sua 

beleza, deveria ficar invisível aos olhos da rainha para que o plano do rei fosse perfeito. No 

entanto, o plano de Candaules fracassou, pois, a rainha viu Giges saindo do seu quarto. A 

rainha descobriu a armadilha do rei e sabendo que Giges viu o que não poderia ver, no caso, 

ela nua. Indignada, a rainha, posteriormente, chama Giges e lhe ordena escolher entre matar o 

rei ou matar a si. Giges escolhe matar o rei e se salva. Ao escolher matar o rei, Giges não pode 

ser visto pelo rei.  

A história contada por Heródoto mostra Giges diante de dois problemas éticos: 

primeiro ele procura resistir ao cumprimento da ordem do rei, que o convida a ver a rainha 

nua, o que infringia os costumes mantidos na época; em segundo, a rainha ao ver Giges, o que 

não podia, manda-o escolher entre morrer, por ter visto o que não podia ver, ou matar o rei e 

tomar o poder. Giges resolve o problema a seu favor, mata o rei Candaules, casa-se com a 

rainha, toma posse do reino da Lídia. 

Interessante observar que no mito do anel de Giges narrado por Platão para se pensar 

a justiça (dikaiosýne), quando relata a máxima injustiça, Giges também mata o rei, casa-se 

com a rainha e toma o reino da Lídia. 

A anterioridade de histórias que mencionam Giges faz supor que Platão não inventa 

sozinho todos os elementos que compõe o seu mito e é relevante lembrar que, 

frequentemente, se encontra nos escritos de Platão uma retomada de versões mais antigas dos 

mitos, como o mito dos metais que tem muita semelhança com o mito das raças de Hesíodo 

na obra Os trabalhos e os dias. 

Acreditamos que as diferenças encontradas no relato feito por Platão são propositais 

para compor o seu argumento filosófico. Assim, tendo se inspirado ou não no mito de Giges 

de Heródoto, supomos que sim, este traz um contexto mítico e ao mesmo tempo filosófico 

que provoca a reflexão sobre as condutas justas e injustas, certas e erradas e, 

consequentemente, sobre o grande tema da República que é a justiça, dikaiosýne.  

 

2.3 O mito do anel de Giges em Platão 

  

Antes da narrativa do mito do anel de Giges, o livro II começa concentrado no debate 

iniciado no livro I quanto à questão de como ser justo é do interesse do indivíduo. Os irmãos 
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mais velhos de Platão, Gláucon e Adimanto
104

, que estão presentes no Pireu e na discussão 

sobre o que é a dikaiosýne, consideram o argumento que Sócrates defendeu fraco, a saber: que 

é melhor para os interesses de um indivíduo viver de modo justo que de modo injusto, e que a 

justiça seria uma virtude da alma e a injustiça um vício da alma. Para Gláucon e Adimanto, 

essa visão é contrária à opinião mantida pela maioria das pessoas, que acredita ser vantajoso 

ser injusto, desde que não seja descoberto, e, além disso, que quaisquer benefícios da vida 

justa são produtos dos sistemas sociais de recompensa e retribuição, das convenções legais 

estabelecidas, ou seja, do nómos.
105

  

Entretanto, diferentemente de Trasímaco no livro I, Gláucon e Adimanto têm 

simpatia pela noção de que a dikaiosýne é a meta virtuosa na vida das pessoas. No entanto, os 

irmãos têm dúvidas de que realmente haja uma boa razão para pensar que o justo prospera, 

enquanto o injusto vive na miséria; reflexões ponderadas sobre as realidades da vida sugerem 

que isso não passa de um grande anseio social. Portanto, se Sócrates quer modificar a opinião 

da maioria das pessoas, precisa de um argumento muito forte que refute aquilo que muitos 

parecem saber por experiência própria, isto é, que a vida do injusto parece ser mais valiosa e 

agradável que a vida do justo, e que a vida do justo é miserável e desagradável.  

O discurso de Gláucon, no início do livro II, começa elencando uma divisão tripla 

entre categorias de bens.
106

 Em primeiro lugar, Gláucon diz que há bens que são desejados por 

si mesmos e não por suas consequências; esses bens incluem a alegria e os prazeres 

inofensivos que desfrutamos por eles mesmos e não por algum benefício de longo prazo. Em 

segundo lugar, há bens que desejamos por eles mesmos e também por aquilo que deles 

provém; Gláucon dá os exemplos da sensatez, da vista e da saúde. A terceira e última 

categoria de bens inclui os que só são valiosos por suas consequências e não por si mesmos, 

como exemplo inclui a ginástica e o tratamento das doenças, no caso, a medicina.
107

  

Logo depois de especificar as categorias dos bens, Gláucon pergunta a Sócrates em 

qual delas ele coloca a dikaiosýne
108

 e Sócrates afirma que colocaria a dikaiosýne na mais 

bela, que é na segunda categoria, como algo que é bom em si mesmo e por suas 

consequências para quem quiser viver bem, melhor e feliz.
109

 Gláucon enfatiza que isso não é 

o que a maioria das pessoas diria. Antes, incluiriam a dikaiosýne na mesma categoria da 
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ginástica e do tratamento de doenças ou medicina, como algo que não se pratica por ser 

intrinsecamente agradável, mas pelos benefícios decorrentes, particularmente em vista dos 

salários, das reputações, das aparências, uma vez que ser justo é em si um tanto penoso. 

Vale observar que, ao longo de todo esse debate sobre o caráter virtuoso, bom ou 

desejável da dikaiosýne, Platão parece interessado no benefício da dikaiosýne a partir do 

modelo do indivíduo justo. A questão suscitada por Gláucon é: Como a dikaiosýne beneficia o 

indivíduo justo? Essa questão pode ser respondida dizendo se é ela intrinsecamente benéfica 

ou ela tem boas consequências, ou ambas as coisas, é benéfica e traz boas consequências. A 

prática da dikaiosýne traz algum benefício para aquele que a pratica? Essa questão é relevante 

por proporcionar motivação para os atos justos. É provável que muito mais pessoas realizem 

atos justos se algum benefício ou interesse próprio puderem ser adquiridos. 

Gláucon afirma que os argumentos apresentados até o momento o deixaram 

insatisfeito e perturbado e que deseja ouvir o que é cada uma delas, a justiça e a injustiça, e 

que faculdade possuem em si, quando existe na alma, sem se preocupar com salários, 

consequências e aparências. E propõe retomar o argumento de Trasímaco com o objetivo de 

esclarecer melhor o que se afirma ser a justiça e qual a sua origem; em seguida, analisar se 

todos que a praticam, o fazem contra vontade, como uma coisa necessária, mas não por ser 

uma coisa boa; e se é natural proceder assim, pois a vida do injusto é muito melhor do que a 

do justo, no parecer da maioria das pessoas.  

Gláucon, mais uma vez, reafirma que ele não pensa assim como a maioria das 

pessoas que louvam a injustiça, porém ele vai exaltar a vida injusta para que Sócrates consiga 

enaltecer e elogiar a justiça em si e por si, ele deseja que Sócrates censure a injustiça e louve a 

justiça.
110

 Gláucon pede que Sócrates o convença plenamente de que a justiça é preferível à 

injustiça.  

Gláucon continua o seu discurso lembrando a Sócrates que ele busca tratar primeiro 

sobre qual é a essência e a origem da justiça (dikaiosýne).
111

  Mas, como acordado, Gláucon 

vai exaltar a vida do injusto para ouvir Sócrates elogiar a justiça. Gláucon então principia 

afirmando que cometer uma injustiça contra outrem é por natureza um bem, mas que sofrer 

uma injustiça é um mal. De modo que, quando as pessoas praticam ou sofrem injustiças umas 

das outras, parece ser melhor entrarem num acordo mútuo para não cometerem injustiças nem 

serem vítimas delas. Daí se originou o estabelecimento de leis, normas e convenções entre as 
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pessoas, a designação do que é legal e justo segundo as prescrições das leis e essa seria a 

gênese e a essência da justiça. A justiça se localiza entre o maior bem, que é não pagar a pena 

das injustiças, e o maior mal, que é ser incapaz de se vingar de uma injustiça.
112

 A justiça se 

situa entre estes dois extremos, o maior bem e o maior mal.  

Assim, a melhor situação para um indivíduo é cometer injustiça contra outros sem 

sofrer nenhuma em compensação, e que a pior situação é sofrer injustiça sem praticar 

nenhuma retaliação. Gláucon também argumenta que, para alguém que não tem a 

possibilidade de cometer injustiça contra os outros, deve evitar ser atingido por ela e que é 

melhor não cometer nem sofrer atos injustos do que praticá-los e ser vítima de atos injustos.  

Agora, para enfatizar que as pessoas que praticam a justiça o fazem contra a vontade, 

por serem incapazes de cometerem injustiças por não terem o poder, Gláucon, então, manda 

que imaginemos a seguinte situação: Presenteamos o homem justo e o homem injusto com o 

poder de fazer o que quiserem e vamos observar onde a paixão e a ambição pode levar cada 

um deles. Gláucon prossegue dizendo que o homem justo caminha na mesma direção do 

homem injusto, uma vez que os homens são, por natureza, ambiciosos e que todos os homens 

justos ou injustos procuram a ambição como um bem, isto é, buscam satisfazer a ambição 

como quem procuram um grande bem.
113

  

Mas, que poder é esse que Gláucon fala em presentear o homem justo e o homem 

injusto e que ambos seguirão na mesma direção, isto é, o da injustiça? O poder que Gláucon 

está se referindo é surpreendentemente exposto através do discurso do mito, o mito do anel de 

Giges narrado no início do tópico 2.2 dessa dissertação. O mito do anel de Giges expressa o 

limite significativo do alcance da justiça e sua relação com a alma humana. 

Enfatizamos mais uma vez os pontos semelhantes com a história de Giges de 

Heródoto, tais como: a questão da visibilidade e da invisibilidade, da usurpação do poder, a 

união com a rainha, a imagem do tirano, além dos termos “Lídia” e “Giges”. O que favorece 

pensar que Platão se inspirou em Heródoto para criar sua própria narrativa com elementos 

novos para compor as imagens necessárias para formar o seu argumento filosófico para se 

pensar sobre a justiça. 

Platão, através do personagem de Gláucon, tendo como base a tradição poética, está 

dialogando com a maioria dos indivíduos, mostrando por meio do mito paradigmas que 

retratam as ideias que estão sendo formuladas para melhor explicar o caráter virtuoso da 

justiça. 
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Vimos que os mitos criados por Platão são mitos filosóficos, que possuem diferentes 

funções, mas uma delas é impulsionar a alma no seu processo educativo, paidêutico. Logo, é 

isso o que faz o mito do anel de Giges, despertar a reflexão da alma sobre os nossos atos e 

ações e assim pensar se neles existem a dikaiosýne. 

Portanto, para entendermos a narrativa do mito do anel de Giges é preciso 

compreender a relação que ele tem com a tradição que falou de Giges antes de Platão. A 

tradição registra Giges com suas riquezas, seu poder tirânico e seus feitos que, inegavelmente, 

foi bastante transmitido para a população grega. Assim, segundo Menezes, “isso fez com que 

Platão se apropriasse desta tradição popular para compor o seu mito do anel de Giges”
114

, que 

marca um elemento importante do argumento filosófico que está desenvolvendo. 

Visão, admiração e descida estão presentes na narrativa do mito, a descida provocada 

pela tempestade e pelo tremor de terra que rasgou o solo, de alguma forma faz alusão a “um 

mundo desconhecido”, “um mundo invisível” para os humanos, logo a descida de Giges pode 

representar a descida para o Hades, mundo subterrâneo, dos mortos, apesar de não mencioná-

lo expressamente, ele representa o mundo oculto para quem lá não está e mundo conhecido 

para quem nele se encontra.  

Através da abertura no solo, Giges desce e “se admira porque vê as maravilhas que 

estão ocultas, assim como também vê o cavalo de bronze e o cadáver que lhe aparece clara e 

visivelmente maior do que o homem”
115

 e que não tinha mais nada senão um anel de ouro na 

mão.  

Os eventos da natureza retratam um tempo ancestral, perto do mundo dos 

antepassados, das antigas divindades, que levam a um túmulo subterrâneo como um cavalo de 

bronze, oco, com aberturas, um cadáver gigante nu, que tem um anel de ouro na mão. 

Interessante colocar que o caminho de descida, lembra as várias descidas que se 

encontram na República e que estão presentes desde o início do diálogo como: a descida de 

Sócrates para o Pireu, a habitação subterrânea em forma de caverna
116

 e o lugar divino com 

aberturas na terra, no qual as almas serão julgadas.
117

 Esses movimentos de descida parecem 

indicar situações de reflexões pessoais e momentos decisivos para o ser humano. O pastor 

desce pela fenda do solo admirado, maravilhado, mas irá se confrontar com a sua capacidade 

de escolha que será posta em jogo ao descobrir o poder do anel de ouro presente no cadáver. 
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Segundo Howland (2006, p. 225), “as imagens de agitação natural descrevem uma 

situação representativa de uma mudança revolucionária que agora deve ser transportada para 

as profundezas da experiência humana e vinculada às questões fundamentais sobre as 

escolhas da alma na vida e seu destino após a morte.” A mudança revolucionária ocorrida na 

natureza indica uma mudança revolucionária na vida de Giges que terá que tomar decisões 

profundas na vida econômica, política, social e pessoal.  

Giges não é intimidado pelas leis e proibições que condenam a violação de um 

túmulo e o desce maravilhado. Os fenômenos da natureza abrem o acesso ao mundo 

subterrâneo que sinaliza o lugar interior de reflexão profunda na alma do indivíduo. As 

agitações provocadas pelos fenômenos naturais tornam-se agitações para a alma humana. A 

natureza apresenta caminhos incertos e inesperados, cabendo ao indivíduo se comprometer 

com o caminho escolhido e agir. Para Roux (2001, p. 155) desse “evento sobrenatural em 

questão é a ocasião, para aquele a quem surgem, de integrar a linhagem tirânica, ou fundar 

uma dinastia de tiranos.” Giges, através das suas ações, do caminho escolhido, mostra a 

natureza tirânica de sua alma.  

O cavalo de bronze aparece como uma figura problemática de interpretar na 

narrativa. Schuhl (1947, p. 79-80) interroga e menciona que Platão pode admitir certa 

analogia com a lenda do cavalo de Tróia e diz que a ideia foi sugerida pelo próprio texto de 

Platão. Schuhl (1947, p. 81) relata que o episódio lembra um ritual funerário e não 

entendendo totalmente o valor mítico de tal uso o poeta imaginou um truque de guerra, uma 

vez que é bem conhecido o caráter sobrenatural atribuído ao cavalo na antiguidade.    

 
Para Platão em todo caso, é apenas um meio de introduzir, tornando os 

recursos de velhas tradições esquecidas, um símbolo destinado a tornar a 

verdade moral mais marcante. Pelos menos, ao nos transmitir a memória do 

uso funerário para o qual o cavalo de bronze foi destinado, ele nos coloca 

nas mãos o fio que nos permite sair desse labirinto de interpretações.
118

 

 

Apesar da simbologia duvidosa do cavalo dentro do argumento, o cavalo pode ser 

visto como símbolo da morte, “animal ctônico, o cavalo é extremamente ligado a Poseidon, 

deus “Ιππιορ, e mesmo “Ιππορ, a Hades κλςηόπωλορ; nele se manifesta um poder demoníaco, 

fúnebre e inquietante.”
119

  

O ritual fúnebre pode explicar a existência do cadáver dentro do cavalo de bronze, o 

que aumenta a hipótese de que a narrativa do mito do anel de Giges está ligada aos mitos que 
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se contam sobre o Hades. Isso faz lembrar a passagem onde Céfalo responde a Sócrates que 

na velhice aparece o temor e a preocupação com relação à verdade dos mitos sobre o Hades, 

por falarem de penas e sacrifícios que irão purificar as almas devido às injustiças cometidas 

na vida. Daí, acreditamos que o mito de anel de Giges tem ligação com os mitos sobre o 

Hades ou faz uma reflexão com relação a eles, já que o mito narra a história de um homem 

que comete todo tipo de injustiça e que não sofre nenhuma punição por seus atos e ações.  

A presença do cavalo pode indicar não só os rituais funerários, mas também a 

proximidade da morte. O texto supõe a busca da justiça como tema do fim da vida, onde a 

descida representa a exploração da justiça nas profundezas da alma. 

O mito conta que havia dentro do cavalo um cadáver, aparentemente maior do que 

um homem em estatura, o que simboliza uma referência a um tempo dos heróis, onde os 

homens ultrapassavam em tamanho, grandeza e força os homens desta época. A nudez do 

cadáver chama a atenção de quem escuta a história e ainda mais atenção a presença de um 

anel de ouro na mão do cadáver. Será que este homem “gigante” pediu para ser enterrado 

nessas condições, completamente nu, porém cercados de objetos materiais, incluindo um anel 

de ouro?   

O anel de ouro do cadáver tem uma simbologia bastante significativa na narrativa do 

mito, a começar pelo material de que é composto, o ouro. O ouro é um material bastante 

cobiçado e valoroso, além de que o anel de ouro proporciona aquele que o possui o poder de 

ficar visível ou invisível. Menezes observa que: 

 
Podemos perceber que aquele que se utilizar do anel para se tornar invisível 

terá o mesmo poder do mundo subterrâneo do Hades, tornando-se oculto 

para os demais. Dessa forma, Giges, tornando-se senhor deste poder, será 

capaz de oscilar entre os dois mundos: o visível e o invisível.
120

  

 

Até então, no mundo do visível, Giges era um pastor que cuidava do seu rebanho e 

que vivia de acordo com as normas vigentes na sociedade; na medida em que descobre que 

pode participar do “mundo do invisível”, Giges mostra a verdadeira natureza de sua alma e 

revela os seus desejos mais profundos de ambição, cobiça, obsessão e paixão pelo poder, 

embora esses atos sejam injustos diante das normas da sociedade. Segundo Roux, “o anel é o 

vetor da tirania”
121

, o anel revela a alma tirânica, torna “visível” o poder dos verdadeiros 

tiranos. 
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O anel tem um poder imenso capaz de desaparecer os corpos humanos, a 

invisibilidade dos corpos faz escapar a visão da sociedade. A relação do homem com o anel é 

traduzida como escolha ética e sua capacidade de escolher. “A presença do homem enorme 

que só carrega um anel de ouro é um símbolo do único objeto relevante para o ser humano 

desde há muito tempo; trata-se do anel que representa a plena consciência da faculdade de 

escolha.”
122

 Aqui se coloca que cabe aos indivíduos escolher o caminho que deve seguir entre 

a justiça e a injustiça. 

O anel permite que o seu possuidor seja totalmente feliz, como na passagem do 

diálogo entre Sócrates e Trasímaco, onde este diz que a maior felicidade do injusto é a tirania. 

O anel tem o poder (dýnamis) de satisfazer a vontade dos seus atos injustos sem sofrer as 

consequências dos atos injustos cometidos, uma vez que pode ficar invisível e, por não ser 

visto ou descoberto, não sofre nenhum tipo de punição. Augusto esclarece: 

 
A história do anel de Gyges vem mostrar-nos exatamente esse aspecto duplo 

da dýnamis: o de ser visível e invisível. O anel cuja posse termina por 

conduzir Gyges ao governo (tén arkén) refuta, por sua vez, a opinião do 

filósofo de que a dikaiosýne é a condição para a felicidade, pois se Gyges 

(ou qualquer outro que possua a exousía) não se valesse de seu anel para 

obter vantagens „pareceria, aos que disso soubessem, desgraçado e 

insensato‟.
123

 

 

Contrariamente à opinião de Sócrates, que quer defender que a justiça é um bem que 

é bom em si e por suas consequências, o mito do anel de Giges vem revelar que as pessoas 

praticam a justiça como algo necessário, mas não como algo bom em si mesmo. O poder que 

o anel dá ao seu possuidor favorece, então, o argumento de que a prática da justiça é um tanto 

penosa e que ninguém escolhe a justiça voluntariamente por ela ser boa. Isso reforça o 

argumento de que em cada indivíduo existe o desejo de cometer injustiças, mas ao mesmo 

tempo, não querem sofrer as consequências dos atos injustos. Diferentemente pensa Sócrates, 

que vê a dikaiosýne como um bem, bom em si e por suas consequências. Logo, o anel 

simboliza, para aqueles que se utilizam dele, o poder (dýnamis) necessário para demonstrar a 

fraqueza, a falta de caráter virtuoso do ser humano, que quando sabem que não serão punidos, 

revelam e praticam os atos mais cruéis e injustos. 
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Assim, as imagens presentes no mito do anel de Giges como o tremor, a tempestade, 

a fenda no solo, o cavalo de bronze oco, com aberturas, o cadáver com estatura maior que o 

homem, o anel de ouro na mão, todos esses símbolos precisam ser interpretados para melhor 

absorver o argumento filosófico que Platão criou através dessa bela narrativa.  

Em outras palavras, a reflexão que o mito do anel de Giges nos coloca é: Se um anel 

como o de Giges fosse entregue ao homem justo e ao homem injusto, ambos agiriam ou 

fariam o mesmo que Giges fez? Será que nos surpreenderíamos com o homem justo seguindo 

o mesmo caminho do homem injusto? Será que o homem justo seria levado pelo desejo de ter 

sempre mais, desejo que toda natureza humana persegue como um bem? Será que agiríamos 

como agimos se tivéssemos o poder da invisibilidade?  

Esse mito nos retrata que Giges, tendo a certeza do poder de se tornar invisível, 

então, usa esse poder para satisfazer seus próprios interesses e desejos de fama, fortuna, 

cobiça, ascensão social. Giges age cheio de ambição e crueldade. A invisibilidade promovida 

pelo anel implica que os atos praticados por Giges não podem ser detectados, logo, como ele 

não pode ser visto, ou seja, é invisível à sociedade, ele é efetivamente imune a qualquer 

punição.  

O que Platão quer dizer através das imagens presentes na narrativa desse mito é que 

qualquer um, seja um justo ou um injusto, que adquira o poder de fazer o que quiser 

impunemente, certamente usará desse poder para elevar sua posição social, aumentar a sua 

riqueza, seu poder e sua satisfação sexual, prejudicando os inimigos e ajudando os amigos 

como julgar conveniente.  

A imagem de Giges revela a grande ambição presente na natureza de todos os 

homens. Assim, os homens diante da oportunidade de serem injustos e se livrarem 

impunemente, agiriam como o injusto. Todos os homens agiriam como Giges e praticamente 

ninguém veria valor, vantagem ou interesse na ação justa. Enfatiza o argumento de 

Trasímaco, que é vantajoso ser injusto, desde que não seja descoberto, daí o mito trazer a 

questão da invisibilidade. 

A única razão pela qual a maioria de nós é justa é o fato de não termos o grau de 

poder que Giges adquiriu. Nós não temos o poder da invisibilidade, logo, dadas as nossas 

limitações, o melhor para nossos interesses é a justiça proveniente do mútuo acordo entre os 

homens, pois assim alcançamos as recompensas e evitamos as punições socialmente 

instituídas para encorajar esse comportamento.  

Isso corrobora a afirmação inicial de Gláucon, de que a maioria das pessoas coloca a 

justiça na terceira categoria dos bens, aquela que ser justo é desejável em virtude das 
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consequências, dos benefícios de ser considerado respeitador da lei e da preservação da 

punição. No entanto, em si, ser justo não promove em nada os interesses de um indivíduo, daí 

a discussão em afirmar que ninguém é justo ou virtuoso voluntariamente. Droz ao comentar e 

analisar o mito do anel de Giges diz:  

 
Quem resistiria, sem medo de ser visto e punido, à tentação de “matar, 

copular com quem desejasse, tornar-se um rei entre os homens”? Quem seria 

suficientemente insensato para permanecer fiel à justiça, quando tivesse em 

suas mãos todos os poderes? Portanto, ninguém é justo e íntegro 

voluntariamente, mas unicamente por imposição, “medo da polícia”, timidez 

ou incapacidade. Ninguém escolhe a justiça; se nos abstemos da injustiça, é 

porque não podemos agir de outro modo. Só praticamos o bem por não 

podermos praticar impunemente o mal.
124

 

 

Ainda segundo Droz: “A moral é transparente: asseguremos ao homem a certeza da 

impunidade e, imediatamente, rompe-se o verniz da educação moral e da „civilização‟. O 

homem volta à sua „verdadeira natureza‟; a besta imunda está lá, pronta para ressurgir.”
125

  

Será que somos sempre transparentes do ponto de vista ético? O que é agir 

justamente? O que é praticar a dikaiosýne? A justiça é o que estabelece os sistemas de leis de 

uma sociedade? As leis de uma sociedade são sempre justas? Será que agir justamente de 

acordo com a justiça é ser fiel às leis e às convenções estabelecidas na sociedade? Será que 

praticamos a justiça interessados em algum benefício? Será que só obedecemos às leis e às 

convenções para não sofrermos as sanções e as punições prescritas nas próprias leis? Que 

transparência ética existe nos atos e nas ações que praticamos? Será que somos por natureza 

fieis, virtuosos e verdadeiros? Será que somos por natureza transparentes quando aos nossos 

atos? Ou será que somos, por natureza, corruptos, enganadores, ludibriadores e mentirosos? 

Será que somos, por natureza, ambiciosos?  

Todos esses questionamentos são levantados, pensados e refletidos através do mito 

narrado por Gláucon, o mito do anel de Giges. O mito que é narrado cheio de imagens que 

retomam a tradição para debater, apresentar e refletir sobre a justiça e a natureza ética e 

política presente nas nossas ações. 

O argumento final de Gláucon, baseado na narrativa mítica do anel de Giges, é 

fantástico. Ele coloca em jogo dois indivíduos: um que é completamente mau, mas consegue 

manter uma reputação de justo, e um que é justo, mas que é geralmente visto como malévolo. 

Gláucon argumenta que o primeiro indivíduo goza da vida amplamente preferível, pois é 
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exaltado e aclamado pela sociedade como um cidadão exemplar, e ao mesmo tempo usa sua 

injustiça oculta, invisível para explorar outros e obter benefícios adicionais.
126

 Por outro lado, 

o indivíduo que é justo, mas é tido como o oposto, sofrerá todos os castigos impostos aos 

piores violadores das leis na sociedade. Diante da comparação entre essas duas vidas, discute 

Gláucon, não é a justiça em si que é benéfica a um indivíduo, mas, antes, a aparência de 

justiça. O suprassumo da injustiça é parecer justo sem o ser.
127

 Por conseguinte, a fim de ter a 

melhor vida possível, deve-se cultivar a reputação da justiça aos olhos dos outros e, 

secretamente, praticar a injustiça para promover o próprio benefício.  

O mito do anel de Giges nos faz pensar o que é agir justamente e de forma 

transparente e o que é agir injustamente e de forma oculta. O que é ser justo e o que é parecer 

ser justo. Será que as nossas ações retratam o que realmente somos? Será que, às vezes, 

aparentamos agir de um modo, mas na verdade agimos de outro? Será que apresentamos uma 

imagem diferente da imagem que realmente somos? Será que agiríamos do mesmo modo se 

fossemos invisíveis? As nossas ações estão em conformidade com os nossos desejos e com os 

nossos apetites? Que justiça há no nosso agir? Que justiça há no nosso querer? Há interesses 

por trás de nossas ações? Será que somos injustos na maioria das vezes, mas queremos 

parecer justos? A reflexão sobre a justiça, sobre o nosso caráter e sobre as nossas ações 

continuam abertas na narrativa do mito, que de forma brilhante explora o poder do visível e 

do invisível em nossas vidas. 

Adimanto, irmão de Gláucon, intervém e acrescenta um argumento sobre a posição 

dos indivíduos justos e injustos no julgamento perante os deuses. Quais as punições dos 

deuses diante dos indivíduos justos e injustos? No seu argumento, Adimanto, admirado e 

espantado com todo o debate posto pelo mito do anel de Giges, vem aumentar a desconfiança 

quanto a punição dos atos injustos, inclusive diante dos deuses. Essa passagem nos lembra, 

mais uma vez, a conversa de Sócrates com Céfalo sobre o temor que surge na velhice com 

relação à punição dos atos injustos perante os deuses após a morte. 

Adimanto, então, afirma que a justiça é difícil e cansativa, a injustiça fácil e boa, e 

que devido a isso para os indivíduos é melhor a injustiça disfarçada de justiça, porque até os 

deuses são complacentes com os indivíduos que os oferecem preces e sacrifícios. Adimanto 

enfatiza dizendo que se o indivíduo for justo, mas não o parecer, não tira proveito nenhum da 

justiça, mas somente penas e castigos. Por outro lado, o indivíduo injusto que sabe promover 
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a sua imagem de justo tem uma vida divinamente boa. Portanto, a aparência subjuga a 

verdade e é senhora da felicidade.
128

  

O que Adimanto expõe é que a aparência da justiça oculta a injustiça inclusive diante 

dos deuses. Parecer ser justo é mais fácil que ser realmente justo e, consequentemente, a 

aparência é quem promove a nossa felicidade na vida em sociedade e na nossa relação com os 

deuses. Como a justiça é difícil e cansativa, o melhor e mais fácil é parecer ser justo sem ser. 

A aparência é a grande chave da vida feliz e boa. 

Logo depois Adimanto volta ao argumento de Trasímaco, de que a justiça é um bem 

alheio, útil ao mais forte, ao passo que a injustiça é útil e proveitosa a ela mesma, porém 

prejudicial ao mais fraco.
129

 E convida novamente Sócrates para exaltar a justiça e o que ela 

tem de vantagem por si mesma para quem a possui, e a injustiça o que ela tem de prejudicial. 

Gláucon e Adimanto pedem que Sócrates demonstre que a justiça vale mais que a injustiça, 

como também os motivos e os efeitos que cada uma produz por si mesmas em quem as 

possui, quer passem ou não despercebida aos deuses e aos homens.
130

  

O desencanto e a desilusão dos irmãos de Platão quanto à justiça e suas 

consequências são tantas que eles pedem socorro a Sócrates, implorando que este louve a 

justiça, pois o que eles veem é a injustiça reinar por todas as partes na vida dos homens, 

inclusive nas suas relações com os deuses. Com a narrativa do mito, a noção de injustiça 

humana é conduzida até o limite máximo para obter o louvo da justiça. 

Sócrates, então, ironicamente, diz que depois de todos os argumentos apresentados, 

ele não tem capacidade de defender a justiça em si e por si, como na segunda categoria dos 

bens que é desejada por si mesma e por suas consequências. Mas, após tantos ataques à 

justiça, o melhor que ele pode fazer é socorrer a justiça dentro dos limites da sua 

capacidade.
131

  

Em seguida, admitindo a difícil tarefa que os irmãos lhe determinam, principalmente 

com relação à defesa da justiça individual, após apresentarem a história do anel de Giges, o 

seu poder e os seus feitos, Sócrates enxerga um caminho.  

Sócrates coloca a questão da justiça individual e da justiça de toda a cidade e afirma 

que a justiça na cidade é mais ampla e mais fácil de apreender que a justiça individual. A 

justiça individual é semelhante à analogia das letras pequenas vistas de longe por quem tem 

vista fraca, são difíceis de lê-las. Logo, o melhor caminho é investigar primeiro a justiça na 
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cidade, no contexto político, por ser mais ampla e somente depois investigar a justiça 

individual que tem menor amplitude.
132
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3 A ANALOGIA DAS VIRTUDES DA PÓLIS E DAS VIRTUDES DA PSYCHÉ 

 

 

“E é evidente para qualquer pessoa que não há nada mais desgraçado 

do que a tirania, e nada mais feliz do que a realeza.” 

Platão. A República, 576e. 

 

 

3.1 As virtudes da pólis 

 

Sócrates acredita que o melhor caminho para socorrer, exaltar e louvar a justiça é 

partindo da justiça na pólis, por ser mais ampla, para depois alcançar a justiça na psyché, por 

analogia. E é esse o caminho que ele adota para atingir a justiça individual presente na alma 

de cada ser humano. 

Ao falar do caminho escolhido por Sócrates, Purshouse nos esclarece que:  

 

a estratégia que Sócrates empregará, portanto, é, em primeiro lugar, construir 

um modelo detalhado de uma cidade; em segundo lugar, analisar de que 

modo a cidade alcança a virtude da justiça; em terceiro lugar, aplicar o que 

se descobriu para construir um modelo análogo para a alma individual 

justa.
133

   

 

Sócrates, então, começa, no meio do livro II do diálogo, a idealizar a cidade perfeita, 

justa e bela. Sócrates desenvolve a justiça na cidade para obter, por analogia, a justiça 

individual, a justiça em que ele busca a origem e a essência desde o início da República.  

Tanto a justiça política quanto a justiça individual nos interessam, pois as duas 

formas se relacionam com as imagens presentes no mito do anel de Giges. Que justiça há nas 

ações praticadas por Giges? Que excelência virtuosa tem Giges na sua alma? Que preparação 

deve ter Giges para poder governar? Por que Giges é visto como um tirano?  

Antes de respondermos essas questões, se faz necessário expor o desenvolvimento da 

concepção de justiça na cidade para só depois analisarmos a justiça individual presente na 

alma de cada um de nós.  

 Sócrates começa afirmando que a pólis se originou pelo fato de nenhum de nós 

sermos autossuficientes, mas sim necessitados de muitas coisas, como alimentos, habitação, 

vestuário.
134

 A fim de suprir as nossas necessidades, nos reunimos e começamos a viver em 
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conjunto, uns auxiliando os outros. Na cidade justa cada indivíduo desempenha só a atividade 

para a qual é predisposto, pois assim se vive melhor.  Para Sócrates cada um de nós não nasce 

igual ao outro, somos diferentes e cada um de nós também, segundo ele, tem aptidões 

diferentes conforme a natureza da alma. Consequentemente, por termos naturezas diferentes, 

o resultado proveniente dessas diferentes naturezas é mais rico, mais belo e mais fácil. 

Quando cada pessoa fizer uma só coisa, uma só arte, de acordo com a sua natureza, o 

resultado se torna mais perfeito e belo.
135

  

Dessa forma, se origina, espontaneamente, na cidade as classes dos trabalhadores 

artesãos, comerciantes e guerreiros. Platão parece idealizar uma cidade simples, sem luxo, por 

isso afirma que a verdadeira cidade é sã, saudável, enquanto uma cidade luxuosa é inchada e 

cheia de humores.
136

   

  Mas, para que a cidade não precise importar nada, produza o suficiente em 

qualidade, quantidade e que seja protegida, é preciso ampliar as classes, incluir novas 

atividades, pois uma cidade inchada e cheia de humores necessita de mais médicos devido aos 

problemas de saúde causados pelos excessos, como também, precisa de um exército, por 

exemplo, dos que se dedicam à guerra e à defesa da cidade, a cidade necessita de guardiões.  

Os guardiões são comparados aos cães de boa raça, que devem ser os mais mansos 

possíveis com as pessoas da casa e conhecidas, mas o inverso para com as pessoas 

desconhecidas.
137

 Além disso, os guardiões devem possuir natureza de filósofo e serem 

amigos do saber.
138

 O perfeito guardião da cidade deve ser por natureza filósofo, fogoso, 

rápido e forte. Jareski expõe se referindo aos guardiões que: “Platão enfatiza, na República, a 

necessidade de um longo processo educativo para que, ao final, apenas alguns poucos capazes 

de apreender a ciência logrem o efetivo exercício do governo.”
139

 

Logo, não são muitos os que têm capacidade para governar a pólis. O perfeito 

guardião não pode ser aquele que quer obter vantagens e utilidades para si, como pensa 

Trasímaco, mas aquele que examina e reflete sobre o que é melhor para si e para todos os 

cidadãos que compõem a pólis.  

Todos os que estão presentes na discussão concordam com Sócrates quanto às 

qualidades que devem ter os guardiões, mas se questionam de que maneira estes homens 

devem se criar e como eles serão educados. 
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 Partindo da análise dessa questão, é possível descobrir como se origina uma cidade 

justa e uma cidade injusta.
140

 Sócrates diz que a educação destes homens deve ser completa, 

ao longo dos anos, envolvendo a ginástica e a música. A ginástica para o corpo e a música 

para a alma.
141

 Sócrates nessa passagem deixa claro que a educação começa pela formação da 

alma, isto é, pela música, e não pela ginástica. Primeiro, a formação da alma, a educação 

musical que se entende a literatura, os poemas, as poesias, os mitos, as fábulas que eram 

sempre acompanhadas por música na Grécia antiga.  

No entanto, há dois tipos de literatura, uma verdadeira e uma falsa. Ambas devem ser 

ensinadas, mas primeiro a falsa, ou seja, primeiro se deve ensinar as fábulas às crianças. As 

fábulas, no seu conjunto, são mentiras, embora contenham algumas verdades. Antes de 

mandarmos às crianças para os ginásios, devemos contar-lhes fábulas.
142

 Todavia, é muito 

importante vigiar os autores das fábulas e selecionar as fábulas que forem boas e afastar as 

más. As fábulas escolhidas como boas serão contadas às crianças pelas amas e pelas mães, e 

daí se começa a formação das almas das crianças por meio das fábulas, isto é, dos mitos. 

É nesse ponto, que Sócrates continua a crítica aos poetas, especialmente Homero e 

Hesíodo, pois uma série de fábulas míticas narradas por esses poetas devem ser eliminadas da 

educação musical das crianças, uma vez que elas não só são falsas como também trazem uma 

imagem negativa e mentirosa dos deuses e heróis. Esses poetas retratam deuses e heróis 

cheios de maldades e vícios, fato esse que não é benéfico à educação que se pretende aplicar 

aos bons cidadãos, deve-se censurar antes e acima de tudo a mentira sem nobreza.
143

 Não é 

conveniente contar na cidade justa histórias desagradáveis de lutas de deuses contra deuses, 

nem de conspirações e combates de inimizades múltiplas e variadas de deuses e heróis com 

parentes ou familiares seus, pois quem é novo, como na fase infantil, não tem capacidade de 

distinguir o que é alegórico, fantasioso, do que não é e, nessa idade, o aprendizado costuma 

ser permanente e inalterável. Por causa disso, as primeiras histórias que as crianças merecem 

ouvir devem tratar das maiores nobrezas possíveis para orientar a formação do caráter 

virtuoso do futuro cidadão.
144

  

A crítica e a censura aos poetas é quanto ao conteúdo dos seus versos, os quais 

podem inspirar nas crianças e nos jovens falsas opiniões e falsas crenças, e ainda pode 
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provocar um efeito nocivo de caráter nas crianças e nos jovens. Os mitos devem ser nobres e 

transmitir conteúdo que formem cidadãos dignos e virtuosos.  

De acordo com Sócrates, os versos poéticos devem representar os deuses como eles 

são realmente, quer se trate de poesia épica, lírica ou trágica. Os deuses são essencialmente 

bons e, por seres bons, não praticam o mal, mas sim o bem. Logo, os deuses por serem bons e 

praticarem o bem, não podem ser a causa de tudo, como dizem a maioria das pessoas, mas 

apenas podem ser causa das coisas boas. A origem dos males não deve ser procurada nos 

deuses.
145

  

Outra falsidade atribuída aos deuses, segundo Sócrates, está em acreditar que eles 

podem aparecer assumindo figuras variadas, mudando de forma, metamorfoseando-se, 

simulando vários aspectos. Os deuses não são feiticeiros, contudo, os deuses são simples e são 

os menos capazes de saírem de suas próprias formas. Assim, cada uma das divindades, sendo 

a mais bela e melhor, permanece sempre de uma só maneira, com a forma que lhe é sempre 

própria, um ser perfeito.
146

  

Ninguém deve aceitar livremente ser enganado por esses poetas que contam mentiras 

sem nobrezas. Não se pode conservar o erro na alma com relação à verdade e permanecer na 

ignorância, envolto à mentira. Por conseguinte, os deuses são absolutamente simples e 

verdadeiros em palavras e atos, consequentemente não se podem consentir mestres que usem 

na educação das crianças e dos jovens histórias não nobres, pois essas são incompatíveis na 

formação dos futuros cidadãos e guardiões da cidade justa e perfeita, uma vez que, se almeja 

guardiões obedientes e semelhantes aos deuses, na máxima medida em que isso for possível 

ao ser humano.
147

  

É importante esclarecer que Sócrates exalta que se propaguem, através dos mitos, as 

mentiras nobres para o bem da cidade. Assim, a promoção do caráter ético parece substituir a 

preocupação com a verdade, uma vez que Sócrates censura certas afirmações verdadeiras e 

também afirmações falsas em virtude do seu impacto ético, paidêutico, educativo. Torrano 

mostra que: “este enfoque da ambiguidade gnosiológica dos mitos e a sua definição deles 

como mentiras em que há também verdades permitem a distinção entre mentir bem e não 

mentir bem.”
148
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Como diz Veyne: “Não se pode duvidar de que os gregos acreditavam em sua 

mitologia, enquanto as ouviam de suas mães ou amas.”
149

 O universo mítico era a base 

intelectual dos gregos. Os mitos eram narrados por aqueles que sabiam e esses sábios não 

tinham como contar mentiras. Os mitos sempre trazem um fundo de verdade no contexto da 

Grécia antiga. 

O mito não é um enunciado falso propriamente, pois a falsidade e a verdade fazem 

parte de sua estrutura e nela mesma se confundem. O mito possui seu próprio significado, não 

sendo nem verdadeiro, nem falso. Sócrates nos diz que devemos moldar as almas por meio 

das fábulas, pois sabemos que em qualquer empreendimento o mais trabalhoso é o começo, 

sobretudo para quem é novo e tenro.
150

 

Platão, através do personagem Sócrates, conclui o livro II falando do papel 

paidêutico, educativo, das fábulas, dos mitos e da poesia que devem ser ensinadas na cidade 

para a melhor formação dos cidadãos. Acontece que esta discussão sobre as fábulas, os mitos 

e a poesia não se encerra no livro II. Ela continua no livro III tratando do conteúdo e da forma 

dos versos poéticos, o que se deve aceitar e o que se deve censurar e proibir para não 

corromper o caráter das crianças e dos jovens que estão sendo formados, expondo, ao mesmo 

tempo, a importância da educação do corpo pela ginástica.  

Depois de muita discussão entre Sócrates, Gláucon e Adimanto acerca da cidade 

ideal e das classes dos cidadãos, sobre os seus modos de vida, os bens públicos e privados, 

Sócrates reconhece, no livro IV, que a cidade ideal já está fundada e que pretende ver se 

conseguiram mostrar onde está a justiça e onde está a injustiça, a diferença entre uma e outra, 

e qual das duas deve possuir os que quiserem ser felizes, quer passe ou não despercebido a 

todos os homens e aos deuses.
151

 Contudo, é no livro IV da República, que Sócrates introduz 

a resposta aos questionamentos propostos por Gláucon e Adimanto no livro II, de que a 

dikaiosýne, a justiça é um bem valioso por si mesmo, e não meramente por suas 

consequências, nem muito menos pelos benefícios de simplesmente parecer ser justo.  

Sócrates ainda declara que a cidade idealizada é totalmente boa e, se é boa, 

necessariamente, é sábia, corajosa, temperante e justa. Nesse momento, as quatro virtudes da 

cidade ideal foram anunciadas: a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça.
152

  Antes, 

Platão já havia estabelecido que a cidade sã, simples e justa é composta por três classes de 
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cidadãos: guardiões, guerreiros e trabalhadores artesãos ou comerciantes. E evidencia que a 

cidade que é realmente sábia, é também ponderada, pois a ponderação é uma espécie de 

ciência, espécie de saber. A cidade fundada só pode ser toda sábia se a ciência da sabedoria 

ocupar a presidência ou a chefia, logo a sabedoria é a virtude predominante à classe dos 

guardiões.
153

 A coragem, por ser uma espécie de salvação, deve estar presente no setor que 

luta e protege a cidade, logo na classe dos guerreiros. Já a temperança é uma espécie de 

ordenação, algo semelhante a um acorde musical, uma harmonia entre as classes dos 

cidadãos. De maneira que se pode dizer que a temperança é a concórdia, a harmonia existente 

entre os naturalmente piores e os naturalmente melhores sobre a questão de saber comandar e 

governar, quer uma cidade, quer sua vida individual. Após ter colocado na cidade ideal essas 

três virtudes: a sabedoria, a coragem e a temperança, nessa cidade, ainda falta outra virtude, 

no caso, a justiça (dikaiosýne).
154

  

Segundo Sócrates, a justiça há muito tempo, desde o começo, anda a rolar a frente 

dos seus pés, sem que eles a vissem.
155

 E a justiça é alcançada, no contexto político da pólis, 

quando cada indivíduo ocupa uma função na cidade em conformidade com a sua própria 

natureza. A existência da justiça se realiza na cidade quando a classe dos trabalhadores 

artesãos ou comerciantes, guerreiros e guardiões se ocupam de suas próprias tarefas, 

executando cada uma delas o que lhes compete, isso torna a cidade harmônica, perfeita e 

justa.
156

 

Por sua vez, a injustiça na cidade ocorre justamente quando um indivíduo da classe 

dos trabalhadores, ou seja, um artífice ou um comerciante exaltado pela riqueza, pela 

multidão, pela força ou por qualquer outro atributo tenta passar para classe dos guerreiros, ou 

um guerreiro para a classe dos guardiões ou dos trabalhadores, pois estas mudanças causaria a 

ruína da cidade. A mudança e a confusão entre as três classes de cidadãos representa o maior 

prejuízo para a cidade.
157

 A maior injustiça, desequilíbrio e desarmonia de uma cidade 

ocorrem quando os indivíduos que deveriam ocupar determinada função em uma das três 

classes de cidadãos na sociedade, em conformidade com a sua natureza, começam a ocupar 

outras funções, em outra classe, as quais não deveriam ocupar por não possuírem a natureza e 

virtude ideal para exercê-la. 
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Assim, as virtudes existentes na cidade também devem existir nos seres humanos, na 

psyché. Os seres humanos para serem harmônicos e ordenados, como uma perfeita nota 

musical, devem possuir e devem saber equilibrar as virtudes da sabedoria, a coragem, a 

temperança e com isso alcançam a virtude por excelência a justiça (dikaiosýne).  

 

3.2 As virtudes da psyché  

 

Retornando à analogia expressa por Sócrates no livro II, agora que a justiça na cidade 

se tornou visível, ficará mais fácil visualizar a justiça em nós mesmos, a justiça individual 

presente na alma, psyché, de cada um de nós. Platão segue esse caminho porque o homem, 

para ele, deve ser necessariamente integrado e envolvido na cidade, pólis.  

Sócrates reafirma a analogia confirmando que o homem justo, no que respeita a 

noção de justiça, em nada diferenciará da cidade justa, pois será semelhante a ela.
158

 No 

momento, temos que falar sobre a justiça na alma do indivíduo para Platão e sua importância 

a partir da justiça na cidade para o desdobramento do assunto em discussão.  

Sócrates nos prova que a alma tem as mesmas partes da cidade quando questiona: 

Porventura não é absolutamente evidente que em cada um de nós estão presentes as mesmas 

partes e caracteres que na cidade?
159

 E conclui, após um mar de dificuldades, que assim como 

na cidade, na alma de cada indivíduo existem as mesmas partes em número igual.
160

  

Vimos que a cidade é justa quando existir dentro dela três espécies de naturezas: 

temperança, coragem e sabedoria, as quais executarão, cada uma delas, as tarefas que lhes são 

próprias conforme as classes de cidadãos, trabalhadores artífices, guerreiros auxiliares e 

guardiões. Semelhante ao que ocorre na cidade, o indivíduo que souber equilibrar em sua 

alma estas mesmas espécies de naturezas, temperança, coragem e sabedoria, é também um 

indivíduo justo.  

No que se refere à justiça política, Sócrates aplica a distribuição das virtudes entre as 

diferentes classes dos cidadãos, o mesmo equivale às virtudes que ele pretende estabelecer 

entre as diferentes partes ou faculdades da alma de um indivíduo justo.  

A reflexão que Platão faz sobre o homem justo e sábio é profunda e aborda como a 

alma se manifesta na vida desse homem, quer individual, quer socialmente. É preciso 

                                                           
158

 Ibid., 435b. 
159

 Ibid., 435c-e. 
160

 Ibid., 441c. 



63 

 

 

compreender como as faculdades e as potências da alma atuam na formação do indivíduo 

justo. 

A alma de cada indivíduo, assim como as três classes de cidadãos que compõem a 

pólis, é composta, então, de três partes: a parte racional (logikón), a parte irascível ou 

impetuosa (thimós), e a parte concupiscente, temperante ou apetitiva (epithymía). Para que 

essas partes da alma encontrem uma unidade harmônica é preciso misturar música e ginástica, 

fortalecendo-a, alimentando-a com belos discursos e com ciência
161

, ou seja, com saber.  

Como o homem para Platão é formado de alma e corpo, a música e a ginástica são 

essenciais na sua formação paidêutica, ética e política. “A palavra „música‟ na formação dos 

indivíduos designa a educação literária, mais do que a música propriamente dita, como a 

entendemos hoje. A ginástica de exercícios físicos, que, nos diferentes estágios educativos, 

teriam por objetivo comum a formação de corpos sãos e fortes.”
162

  

Sócrates expõe a analogia da seguinte maneira: A parte sábia ou racional da alma é 

aquela pequena parte que governa o seu interior e que fornece todas as instruções de 

comando. Essa parte possui a ciência do que convém a cada um e a todos em conjunto e a 

sabedoria é a grande virtude da parte racional, a qual corresponde, na cidade, à classe dos 

guardiões. A parte impetuosa ou corajosa da alma é a que preserva as instruções de comando 

fornecidas pela parte racional sobre o que é temível ou não, e a coragem é a virtude presente 

nessa parte da alma, que na cidade se relaciona aos guerreiros auxiliares. A parte temperante 

ou apetitiva consiste em uma relação de amizade e harmonia entre as partes racional e 

impetuosa da alma. Todas as partes concordam que a parte racional é quem deve governar, e 

que as outras duas partes não podem se revoltar contra a parte racional. Por último, a 

temperança ou moderação é a virtude da parte concupiscente da alma, que na cidade se 

identifica com a classe dos trabalhadores artesãos. 

A relação da alma com o corpo revela que a parte racional (logikón) está situada na 

cabeça, a parte irascível ou impetuosa (thimós) está ligada ao peito e a parte concupiscente, 

temperante ou apetitiva (epithymía) localiza-se no baixo ventre. 

A analogia proposta por Sócrates está feita, assim, como na cidade, a alma do 

indivíduo é justa quando cada uma das suas partes executa a aptidão que lhe é específica. A 

competência da parte racional é governar, comandar e tem o encargo de proteger toda a alma. 

A parte irascível ou impetuosa deve ser subordinada e aliada à parte racional, ajudando a 

executar os atos ordenados pela razão, como os guerreiros fazem com seus guardiões.  
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Para que a alma encontre a justa harmonia é preciso ter uma boa formação. A boa 

formação da alma se estabelece quando as partes racional e impetuosa são criadas, instruídas e 

educadas de modo que elas dominem e vigiem a parte concupiscente, temperante ou apetitiva, 

pois essa parte da alma é maior que as outras partes, mas ela não pode se tornar grande e forte 

a ponto de querer dominar uma parte que não lhe compete. Se isso vier a acontecer, a ordem 

conjunta será toda desorganizada, o desequilíbrio e a desarmonia tomam o lugar da justeza na 

alma.
163

  

Contudo, a instrução paidêutica da alma corresponde a uma ordem entre as suas 

partes, que cada parte desenvolva e ocupe a função e aptidão que lhe são próprias para existir 

a perfeita e justa harmonia. 

Platão apresenta as virtudes da alma e elas são conceituadas segundo a aptidão da 

parte da alma correspondente ou em conformidade com as relações que se estabelecem entre 

essas partes. A virtude da sabedoria se relaciona a parte racional da alma; a virtude da 

coragem corresponde à parte irascível ou impetuosa da alma e a virtude da temperança está 

ligada à parte concupiscente ou temperante da alma. A justiça se encontra no equilíbrio, 

amizade e harmonia entre as três partes da alma, das três partes se faz a unidade da alma. 

Contudo, a definição de justiça como a virtude por excelência de uma alma 

individual existe aliada a mais três virtudes: a sabedoria, a coragem e a temperança. Onde 

existe sabedoria, coragem e temperança, existe, necessariamente, a justiça, dikaiosýne. Agora, 

Platão revelou a grande definição de dikaiosýne como a virtude por excelência na alma dos 

homens. 

Na passagem 443b-c da República, Sócrates declara que o sonho de fundar uma 

cidade e dar a ela um princípio e modelo de justiça se cumpriu e completa dizendo que era, na 

verdade, a imagem da justiça.  

Essa imagem tem como princípio o fato de que aquele que nasceu para ser sapateiro 

fará bem em exercer essa atividade e excluir qualquer outra, e aquele que nasceu para ser 

guerreiro tem que exercer essa profissão, aquele nasceu para ser guardião deve governar e 

assim por diante.   

A justiça parece, no entanto, que se estabelece no interior do indivíduo. A justiça na 

alma do ser humano é verdadeiramente ele e o que lhe pertence, sem consentir que qualquer 

das partes da alma se dedique a tarefas alheias nem que interfiram umas nas outras de forma 

desarmônica. Logo, depois de ter colocado a alma em ordem no verdadeiro sentido 
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paidêutico, o indivíduo terá autodomínio, terá o poder de se organizar, de se tornar amigo de 

si mesmo e de ter reunido, harmonicamente, as três partes diferentes da alma. Sócrates ainda 

acrescenta que essa harmonia se estabelece exatamente como se fossem três termos numa 

proporção musical, aí sim, se forma uma perfeita unidade na alma, o que equivale à virtude da 

justiça na alma de cada indivíduo.
164

  

Clareando o que é a justiça, Mattéi (2010, p. 137) escreve:  

 
A justiça é, doravante aparente: ela não é uma quarta virtude associada a 

uma quarta função da alma e a uma quarta classe da cidade. Ela é tão 

somente a hierarquia natural das funções da alma e das funções da cidade. 

Reconhece-se nela um princípio de identidade regendo as três virtudes – 

cada uma é o que é preenchendo sua própria função – e um princípio de 

hierarquia: cada virtude é engendrada pela justiça e ordenada às duas outras. 

O paralelo da cidade e do indivíduo apóia-se em um postulado ético: os 

costumes de uma cidade vêm dos costumes dos cidadãos, isto equivale a 

dizer que, para constituir a cidade justa, não se deve mudar a cidade, mas os 

cidadãos, sendo a educação o único meio de reforma moral e política. É a 

ética que comanda e domina o político. 

 

O elo entre justiça, política e ética está criado na teoria de Platão e é, justamente, a 

inexistência desse elo que Platão critica na República e através do mito do anel de Giges. Na 

sociedade grega, a justiça, a política e a ética eram vistas separadamente, daí o império da 

injustiça na pólis e na psyché. 

Por isso, que Sócrates propõe que se deve examinar também a injustiça. Como se dá 

a injustiça na alma? A injustiça pode ocorrer quando houver a transferência das partes da 

alma, uma disputa, uma ingerência no que lhe é alheio, a fim de exercer o poder sem que esse 

poder lhe pertença, uma vez que a natureza não lhe compete exercer. Essas alterações, essas 

perturbações e esses desvios resultam na injustiça, na libertinagem, na covardia, na 

ignorância, na corrupção e, consequentemente, na maldade.
165

 A injustiça ocorre quando o 

indivíduo não é bem formado e as partes de sua alma estão em desordem.  

A preocupação de Platão em pensar e escrever sobre as virtudes, seja da alma, seja da 

cidade, não tem o seu início na República. No Protágoras
166

, diálogo atribuído ao período da 

juventude de Platão, já existe uma séria discussão sobre a virtude e sobre o seu ensino. 

Interessante observar que, no diálogo Protágoras, Platão também recorre ao mito 

para discutir melhor a ideia de a virtude poder ou não poder ser ensinada. Platão, então, narra 

o mito de Prometeu, através do personagem Protágoras.
167
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Aqui não vamos nos deter a questão de Protágoras ser um sofista e que esse mito não 

foi Sócrates quem o narrou. O que pretendemos é mostrar a preocupação de Platão com a 

virtude e com o seu ensinamento.  

A escolha de Protágoras como personagem tem sua importância, uma vez que esse 

ocupou ao lado de Górgias e Hípias, um lugar importante no pensamento grego do século V 

a.C., ele fez parte da primeira geração de sofistas. Como já foi dito anteriormente, Sócrates 

apesar de enfrentá-los, os tinha como adversários que mereciam respeito e consideração.  

No diálogo Protágoras, os discursos apresentados pelos dois personagens, Sócrates e 

Protágoras, são opostos, porém complementares. Protágoras defende a visão da habilidade 

técnica do cidadão desvinculada do caráter ético, virtuoso, enquanto Sócrates preserva a visão 

vinculada do cidadão entre o saber técnico e o caráter ético e virtuoso. Essa passagem do 

Protágoras lembra o discurso de Trasímaco na República onde a justiça é a utilidade, a 

conveniência do mais forte desvinculada do caráter ético, bom e virtuoso. Os discursos dos 

sofistas são semelhantes nos diálogos. 

 O que é a virtude? Quais são as virtudes da cidade? Quais são as virtudes do ser 

humano? A virtude pode ou não ser ensinada de homem para homem? Que comportamento o 

homem deve adotar para viver melhor? Questionamentos que revelam o grande problema com 

a habilidade da técnica política e com a educação dos cidadãos gregos na época de Platão, da 

qual depende o sucesso da continuidade da cidade, da harmonia e justiça na vida particular e 

coletiva.  

Protágoras diz que ensina a boa deliberação sobre as questões particulares e sobre as 

questões públicas, ensina os indivíduos a serem bastante hábeis no agir e no falar. Sócrates 

intervém e pergunta se Protágoras está falando da política e da promessa de fazer dos homens 

bons cidadãos.
168

 Depois que Protágoras afirma que tem a técnica para formar cidadãos 

virtuosos, Sócrates vem e expõe o seu ponto de vista sustentando que ele tinha convicção de 

que a virtude não pode ser ensinada nem transmitida de homem para homem.
169

  

E mais adiante Sócrates acrescenta, que na verdade não é somente nas questões 

comuns da cidade que a virtude não pode ser ensinada, mas na vida privada os mais sábios e 

os mais nobres dos cidadãos são incapazes de transmitir aos outros a virtude que possuem.
170

 

Platão, ao colocar essas questões nos diálogos, já está declarando o quanto é difícil e 

até impossível ensinar a virtude aos seres humanos, a virtude que envolve outras virtudes 
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como a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança. Através de Sócrates, Platão fixa que a 

virtude pode ser aprendida ou descoberta, mas nunca ensinada e transmitida. 

Protágoras querendo provar o seu argumento de que a virtude pode ser ensinada, vem 

nos contar um mito por ser mais bonito e mais agradável. E nos narra o mito de Prometeu.
171

      

O mito de Prometeu
172

 nos relata que era uma época em que os deuses existiam, mas os 

gêneros mortais não existiam. E que o tempo dos mortais existirem havia chegado. Os deuses 

os modelam dentro da terra com uma mistura de terra e de fogo e de tudo que se combina com 

a terra e com o fogo. Quando iam trazê-los à luz, determinaram a Prometeu e Epimeteu que 

ordenassem e distribuíssem os poderes para cada espécie como lhes fossem convenientes. 

Epimeteu então pede a Prometeu que o deixe distribuir os poderes e que depois Prometeu iria 

fazer a inspeção da distribuição dos poderes entre as espécies mortais. O cuidado e a atenção 

na distribuição dos poderes entre as espécies eram para que nenhuma delas viesse a 

desaparecer, ou seja, uma precaução para a sobrevivência de cada espécie. Porém, Epimeteu, 

por não ser tão sábio e previdente, gastou todos os poderes entre as espécies dos irracionais. 

Importante colocar os significados dos nomes de Prometeu e Epimeteu, uma vez que 

Prometeu quer dizer: o previdente, o que vê o futuro e Epimeteu, o que reflete o que não tem 

mais recurso, reflete sobre o passado.
173

 Ora, um está ligado ao futuro, enquanto o outro está 

ligado ao passado. 

Epimeteu, por refletir sobre o passado, não sendo um previdente como o seu irmão 

Prometeu, esqueceu a espécie humana. O gênero humano não foi contemplado por ele e ele 

não sabia o que fazer, pois havia gastado todos os poderes com as outras espécies. O homem, 

então, estava nu, descalço, sem cobertor, sem armas e já havia chegado o dia destinado para o 

homem sair da terra para a luz.  

Coagido à salvação do homem, Prometeu, busca reparar o erro de seu irmão 

Epimeteu, rouba de Hefesto e de Atena a sabedoria técnica do fogo, assim os homens teriam a 

sabedoria técnica. Apesar de terem a sabedoria técnica, os homens não tinham a política, 

porque essa estava com Zeus. Prometeu não mais podia entrar na morada de Zeus. Prometeu, 
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por ter presenteado o homem com o fogo e a técnica, foi processado e condenado por roubo 

pelos deuses. 

Desde que o homem partilhou da sorte divina, foi o primeiro dentre as espécies a 

honrar os deuses e a erguer altares e estátuas de deuses, logo depois possuindo a técnica 

presenteada por Prometeu, os homens articularam a voz e os nomes e descobriram casas, 

roupas, calçado, leitos e os alimentos da terra. Porém, os homens ainda habitavam dispersos, 

não existiam cidades. Os homens eram destruídos facilmente pelas feras por serem mais 

fracos. A sabedoria técnica auxiliava os homens na alimentação, mas era deficiente para 

combater as feras, pois eles não tinham a técnica política, da qual a bélica se inclui. Os 

homens procuravam reunir-se e salvar-se fundando cidades, mas quando se reuniam em 

cidades, os homens se ofendiam mutuamente por não terem a técnica política e voltavam 

novamente a se dispersarem e a se destruírem.  

Zeus, temendo que a espécie humana perecesse por completo, resolve enviar 

Hermes, o mensageiro do Olimpo, para trazer aos homens pudor (aidos) e justiça (diké) para 

que nas cidades houvesse harmonia e vínculos conciliadores de amizade (philia). A amizade é 

um componente importante para a prática virtuosa e justa.  

Hermes então pergunta a Zeus de que modo doaria pudor e justiça para os homens. 

Zeus responde que Hermes reparta entre todos igualmente pudor e justiça, pois todos os 

humanos devem ter sua parte, uma vez que não haveria cidades se poucos fossem os homens 

que partilhassem delas como acontece com as demais artes. Zeus ainda diz que a distribuição 

entre todos do pudor e da justiça é lei, que o incapaz de partilhar pudor e justiça, deve ser 

morto como uma doença para a cidade.  

O mito de Prometeu conta a dificuldade enfrentada pelos humanos de sobreviverem. 

Para os humanos sobreviverem, os deuses tiveram que intervir na vida destes e distribuir 

pudor e justiça. A justiça foi um presente dos deuses para os humanos que se encontravam 

ameaçados de extinção. Logo, para os humanos sobreviverem foi necessário haver duas 

intervenções: uma de Prometeu ao entregar a sabedoria técnica para reparar o erro de 

Epimeteu, a qual por si só não foi suficiente, e outra de Zeus que enviou Hermes para repartir 

pudor e justiça entre os humanos. 

Platão quer mostrar através desse mito, que a virtude da justiça não nasceu com os 

homens. Os homens não nasceram com o poder da técnica política. Os homens não são 

naturalmente justos. Assim, os homens não nasceram naturalmente possuindo a vergonha, o 

pudor (aidos) e a justiça (diké). Devido a isso, os homens não nasceram, imediatamente, 
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preparados para viverem juntos em cidades, os homens ainda não tinham a arte política. Droz, 

ao comentar o mito de Prometeu do diálogo Protágoras, diz:  

 
No entanto, a vida social é ainda impossível, já que falta aos homens a única 

virtude que a torna viável: o senso político, que Prometeu, na sua 

precipitação, não teve tempo para subtrair a Zeus. Sua falta é decisiva; sem a 

arte política e a arte da guerra, que lhe é inerente, a humanidade não é capaz 

de se defender coletivamente nem mesmo coabitar; o homem, ao fim, não 

poderia ser senão „lobo do homem‟.
174

 

 

Inicialmente, os homens sabiam fazer, agir e falar por terem a técnica, mas os 

homens não sabiam praticar e pensar virtuosamente, pois os homens não possuíam o pudor e a 

justiça. Logo, para a sobrevivência dessa espécie, ou seja, da espécie humana, era preciso 

também saber agir e pensar, individual e coletivamente, para isso é preciso ter justiça. Assim, 

temendo que a espécie humana viesse a desaparecer, foi necessário que os deuses intervissem 

na vida dos humanos distribuindo pudor e justiça para todos eles.  Com o pudor e a justiça os 

humanos iriam saber agir e pensar politicamente. 

Interpretando o mito de Prometeu, narrado no diálogo Protágoras, Jareski expõe: 

“seguindo de perto a distinção sofística entre phýsis e nómos, ou seja, natureza e convenção 

ou normas, Protágoras acena para a insuficiência das disposições inatas para o fundamento da 

ordem social.”
175

 

Contudo, através da fala do sofista Protágoras, Platão sinaliza que os homens não 

nasceram naturalmente preparados para praticar por excelência a justiça de forma espontânea 

no âmbito social. Os homens, por não serem capazes de viver em sociedade harmônica e 

justamente, são obrigados a estabelecerem normas e leis para conseguirem viver em uma 

cidade com laços de amizade, coisa importante para sobrevivência de sua própria espécie. 

Segundo Andrade:  

 
No mito de Protágoras, o homem, à diferença dos outros animais, tem que 

criar suas próprias normas para viver e sobreviver em comunidade, 

abandonado que foi pela falta de previdência de Epimeteu, quando da 

ordenação e simetria de forças entre todas as coisas. É uma alusão clara à 

natureza humana carente, muita mais „epimetéica‟ do que „prometéica‟.
176

 

 

Quando se fala de uma natureza humana carente, é porque o homem olha muito mais 

o seu passado, ao qual se prende de alguma forma. As normas vigentes em uma sociedade, 
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normalmente, legislam sobre fatos ou acontecimentos já ocorridos, as normas raramente 

preveem fatos e atos futuros, que podem vir a acontecer.  

A distribuição feita por Hermes do pudor e da justiça foi perfeita e igualitária. 

Porém, nem todos os homens a apreendem e a descobrem, nem todos os homens procuram 

exercitar as suas almas buscando a prática da justiça. Daí, Platão afirmar que existem os 

naturalmente piores e os naturalmente melhores na questão do comando e governo quer da 

vida individual, quer na vida da cidade.  

O diálogo Protágoras antecipa e demonstra a enorme preocupação de Platão com 

relação à virtude por excelência, que é a justiça, que ele irá tratar mais tarde na República. 

Platão, ao mesmo tempo, já expõe a sua descrença no ensino da virtude, pois vê que na 

realidade da vida dos homens o que predomina é a injustiça. A justiça, para ele, deve ser 

constantemente buscada como um ideal. 

A prática da justiça não é fácil, mas deve ser buscada e descoberta no constante 

diálogo entre os homens, para o bem deles mesmos e da cidade. Como a justiça é uma virtude 

por excelência ou a virtude das virtudes, ela não pode ser ensinada, nem transmitida de 

homem para homem. A dikaiosýne é uma virtude que deve ser buscada e aprendida dentro de 

cada um e para isso é necessário esforço educativo da alma, segundo a sua natureza.  

 

3.3 Giges, imagem do tirano 

 

Após toda essa exposição sobre as virtudes da pólis e da psyché, que são: a justiça, a 

sabedoria, a coragem e a temperança; podemos afirmar que o mito do anel de Giges tem total 

correlação com todo esse debate que envolve as virtudes quer no nível político, quer no nível 

individual. Platão através da narrativa desse mito deseja, desde o início, provocar a reflexão 

da alma sobre a virtude por excelência, a dikaiosýne. Platão mostra a sua preocupação com a 

que formação ética, política e paidêutica dos cidadãos e, sobretudo, daqueles que devem 

governar a pólis ideal. Daí se falar em analogia entre a justiça na cidade e a justiça no homem. 

O mito traz a grande questão filosófica entre ser e parecer ser, no caso, entre ser 

verdadeiramente justo e virtuoso e parecer ser justo e virtuoso, independente do poder da 

visibilidade ou da invisibilidade.  

Como já enfatizado antes, o mito é usado por Platão como ferramenta paidêutica de 

alcance às crianças e aos jovens tendo em vista a formação do caráter justo dos cidadãos. Fica 

bem evidente que, as imagens míticas são usadas por ele como uma forma de reflexão séria 

sobre as ações praticadas pelos homens quer na sua vida em pessoal, quer na sua vida social.  
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Jaeger estabelece que:  

 
O conto do anel de Giges é em Platão símbolo genial desta concepção 

naturalista do poder e das aspirações humanas. Se queremos conhecer o 

verdadeiro valor da justiça para a vida do Homem, não temos outro caminho 

senão comparar a vida de uma pessoa completamente injusta, mas cujo 

verdadeiro caráter permaneça oculto, e a vida de um homem que, sendo 

verdadeiramente justo, não saiba ou não queira guardar sempre com o maior 

cuidado as aparências externas do direito, tão importantes. Acaso não sairá 

muito favorecida desta comparação a vida levada pelo homem injusto? Não 

será o homem justo que vive martirizado, perseguido e desgraçado?
177

 

 

O que Platão quer analisar e questionar desde o início é: Qual a origem e a natureza 

da justiça de acordo com o comportamento dos indivíduos, dos atos individuais e dos atos 

coletivos dentro de uma sociedade? Esses atos são justos ou injustos? Quais são as 

consequências desses atos? Podemos confiar uns nos outros? Podemos confiar em nós 

mesmos? Que justiça existe dentro de cada um de nós? A justiça é o resultado de acordo 

mútuo ou de uma convenção coletiva?  

Anteriormente, os questionamentos feitos a respeito de Giges foram: Que justiça há 

nas ações praticadas por Giges? Que excelência virtuosa tem Giges na sua alma (psyché)? 

Que preparação deve ter Giges para poder governar? Por que Giges é visto como um tirano?  

E mais: Que essência e que natureza possui Giges? Giges é um indivíduo virtuoso? 

Que virtude tem a alma de Giges? Giges exerce a sua função de forma harmônica em 

conformidade com a sua alma?  

Vimos que, mesmo existindo leis que orientam as condutas dos indivíduos nas 

sociedades, há sempre o risco de que alguém, movido pela ambição ou por qualquer outro 

ímpeto, violar as leis e convenções instituídas. Essa dificuldade de ser cumpridor da lei é 

exposta no mito do anel de Giges através do poder da invisibilidade e da não punição.  

O mito do anel de Giges nos faz refletir sobre a essência e a natureza virtuosa e justa 

do ser humano, logo pensar sobre os nossos próprios atos e sobre as nossas próprias ações.  

Será que todos os indivíduos, justos ou injustos, que adquirissem esse poder da 

invisibilidade e tendo a certeza da não punição agiriam do mesmo modo que Giges agiu? Será 

que a maioria dos cidadãos de uma cidade tem a alma perturbada, doente, corrompida e 

desarmônica como retrata a imagem de Giges? 

Para Platão tudo depende da justiça presente na alma de cada um, pois se um 

indivíduo for justo verdadeiramente irá praticar os mesmos atos e ações sendo visto ou 
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mesmo sendo invisível. O indivíduo justo age sempre da mesma maneira harmônica, 

equilibrada, quer seja ele visível, quer seja ele invisível. No entanto, para alcançar a justeza e 

equilíbrio na alma é preciso ter predisposição para a sabedoria, o que exige anos de 

aprendizado e dedicação, logo o caminho da sabedoria não é fácil.  

Os melhores indivíduos para seguir o caminho da sabedoria são os filósofos. “O 

filósofo deseja a sabedoria toda: “Quem estiver pronto a saborear todas as disciplinas e 

desejar aprendê-las sem nunca se saciar, diremos com razão que é o filósofo”. O 

conhecimento é, pois, uma tensão, um esforço contínuo, que nunca pára.”
178

 Os filósofos por 

serem os amantes do saber sempre a deseja. Em oposição aos filósofos estão os tiranos. A 

diferença se encontra na alma de cada um. 

No livro IV da República, Platão diz que há tantas formas de constituições das 

cidades quantas podem ser as constituições das almas. Ou seja, existem cinco tipos 

constituições de cidades, pólis e cinco tipos de almas, psyché. Quer exista uma só forma de 

constituição, ou quer haja várias, não abalarão as leis da cidade, desde que se tenha educação 

e instrução os seus cidadãos
179

. Como acontece no governo dos sábios, dos reis-filósofos que 

comandam guiados pela razão refletindo toda a sabedoria presente em sua alma edificando a 

justa, bela e perfeita cidade.  

Como a dikaiosýne é meta virtuosa por excelência na vida do ser humano. O filósofo, 

por ser amante do saber, é o que tem a alma mais instruída e preparada para governar a pólis 

justa, bela e perfeita. A pólis para ser justa deve ser comandada pelos mais sábios, no caso, os 

filósofos. Os livros VI e VII da República expõem em detalhe toda preparação e educação dos 

filósofos, assunto que não iremos analisar nessa dissertação. 

Como bem fala Sócrates no livro IV da República, a saúde é uma categoria de bem 

que é boa por si mesma e por suas consequências, dessa mesma forma é a justiça na alma, boa 

por si mesma e por suas consequências, esses bens se encontram na segunda categoria dos 

bens de acordo com a fala de Gláucon no livro II. Então, há coisas que produzem saúde e há 

coisas que produzem doenças, tanto no que se refere ao corpo, como no que se refere à alma 

do homem. As coisas saudáveis são saudáveis para o corpo e para a alma. As coisas doentias 

doessem o corpo e a alma. A saúde comanda e domina as partes da alma de acordo com a 

natureza. A doença age contrariamente, logo em desacordo com as partes da alma. A virtude é 
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uma espécie de saúde, beleza e bem-estar da alma; a doença é uma espécie de enfermidade, 

fealdade e debilidade da alma
180

. 

A posse da virtude conduz os indivíduos aos bons costumes e as boas práticas, 

enquanto a ausência leva aos atos vergonhosos e viciosos. A imagem de Giges presente no 

mito é de um homem justo, saudável, sábio, honesto e feliz ou é de um homem injusto, 

doente, tirânico, covarde, corrupto e melancólico? Aparentemente, Giges é um homem “justo” 

e “saudável”, mas é verdadeiramente um injusto, doente, tirânico, covarde, corrupto e 

melancólico. 

Toda essa discussão nos remete ao livro VIII da República que trata das quatro 

espécies de vícios que podem existir nos governos ou nas constituições das cidades-Estados e 

das quatro espécies de vícios das almas e suas respectivas relações que são expressas através 

de outro grande mito presente na República, que é o mito das raças.  

Nessa dissertação, não iremos trabalhar minuciosamente todos esses vícios e 

defeitos, mas é relevante mencionar e esclarecer em poucas palavras para explicar melhor a 

compreensão de um governo e de uma alma tirânicos no pensamento de Platão que nos remete 

a imagem de Giges.  

Tendo como base as quatro virtudes que deve ter na pólis e na psyché justas e 

perfeitas: a justiça, a sabedoria, a coragem, a temperança; como também considerando a 

divisão e o equilíbrio de suas partes em racional, logikón; irascível, thimós e concupiscente, 

epithymía; as diferentes classes, guardiões, guerreiros, trabalhadores artesãos e comerciantes. 

Platão começa a examinar as espécies de vícios e defeitos que podem existir nas cidades 

devido à natureza presente na alma dos indivíduos, pois se as formas de governo são cinco, 

também as formas de alma entre os particulares serão cinco
181

. 

Sócrates reconhece que a cidade ideal fundada e governada pela justiça na alma do 

guardião, no caso, o rei-filósofo, está sujeita a corrupção, logo elenca os quatro tipos de vícios 

e defeitos decorrentes da degeneração dos governos ou constituições da cidade-Estado. 

Lembrando que no livro IV, Platão diz que a cidade-Estado justa seria governada por uma 

alma justa onde a razão está no comando geral, auxiliada pela coragem, controlando os vários 

apetites. Isto é, o rei-filósofo, treinado, educado é o que deve governar e comandar, auxiliados 

pelos guerreiros e controlando os trabalhadores artesãos e os comerciantes produtivos. 

Sócrates começa a apresentar como a pólis ideal pode cair na desordem e corrupção 

que é o contrário da justiça e harmonia existente entre as partes da cidade e das almas. 
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Esquematicamente, os vícios e defeitos da pólis e da psyché são: a timocracia e a alma 

timocrática, a oligarquia e a alma oligárquica, a democracia e a alma democrática, por fim, a 

tirania e a alma tirânica. 

A timocracia
182

 caracteriza-se como o governo dominado pelo gosto das honrarias. 

Na timocracia a cidade é governada por um indivíduo da classe dos guerreiros, logo, por 

natureza, procura políticas de combate, de agressão, de guerra, impondo opressão na 

sociedade. O timocrata age movido principalmente pela impetuosidade (thymós), a razão e os 

apetites estão em segundo plano. Sócrates diz que o timocrata entrega o domínio de sua 

pessoa à parte intermediária, que é ambiciosa e exaltada, tornando-se um homem orgulhoso e 

amigo de honrarias
183

. O timocrata surge quando o governante fracassa na defesa de sua honra 

a fim de evitar problemas maiores. É o início da decadência social e, consequentemente, 

também o início da decadência dos homens. 

A oligarquia
184

surge quando o governo é comandado por um grupo da classe 

produtiva, artesãos e homens do comércio. Eles exercem o poder tendo em vista o interesse 

próprio, valorizam mais o dinheiro que as honrarias e, menos ainda, as virtudes. A cidade 

glorifica as riquezas e a sociedade se divide entre ricos e pobres. O caráter virtuoso da cidade 

e dos indivíduos é superado pelo apego aos bens e ao dinheiro. Essa forma de governo está 

baseada no recenseamento da propriedade, em que os ricos são soberanos e os pobres não 

participam do governo. O oligarca tem a alma governada pelo apetite ao dinheiro e à riqueza, 

ele é extremamente materialista. O oligarca é um homem avarento, mendigo, ladrão e inútil na 

e para cidade. Na oligarquia a degeneração social e individual toma uma proporção maior, 

mais perversa e perigosa. 

A democracia
185

nasce em decorrência do culto irresponsável dos oligarcas à riqueza. 

A desigualdade social gera a guerra de todos contra todos. Os pobres derrubam o governo 

oligárquico, mas não tem como controlá-lo. A revolução provoca a grande libertinagem. 

Sócrates explica que essa cidade está cheia de liberdade e do direito de falar
186

. O 

comportamento do indivíduo democrático é dominado por todos os apetites. A vida desse 

indivíduo é desorganizada, desequilibrada, procuram exercer várias atividades diferentes, 

porém sem perseverança, sem obstinação. O governo democrata valoriza a total liberdade, 
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mas o excesso de liberdade provoca escravidão. Portanto, a decadência social e individual 

continua.  

Do excesso de liberdade do governo democrático brota a tirania
187

. A liberdade não 

existe mais, pois surge o tirano, o ditador cruel que elimina os seus opositores mediante a 

força, o medo e o poder. A alma do tirano é influenciada pelo pior tipo de apetite. Sócrates 

esclarece que o tirano por natureza se torna ébrio, apaixonado e louco
188

. O tirano emprega 

muita crueldade para satisfazer os seus desejos, os seus apetites, especialmente os apetites 

sexuais. A decadência social e individual chega ao seu ponto máximo. A bela justiça que 

existia no governo do sábio filósofo guiado pela sabedoria dar lugar a máxima injustiça, o 

governo do ignorante tirano guiado completamente pelos desejos.  

O processo de degeneração das cidades-Estados e das almas está exposto, a cidade 

justa e bela do rei-filósofo pode se transformar em uma timocracia, em uma oligarquia, em 

uma democracia ou em uma tirania de acordo com a natureza da alma de quem governa. O 

governante de cada tipo de cidade (pólis) tem o mesmo tipo de alma (psyché) a ela 

correspondente. Segundo Casertano “a tática genial de Platão para determinar “o que é” a 

justiça consiste em instaurar um íntimo paralelismo entre indivíduo e cidade.”
189

 

A alma tirânica apresenta o máximo de corrupção humana, como também o máximo 

de infelicidade, os apetites do tirano são de desejos desnecessários e desregrados. Aqui 

podemos relembrar o diálogo entre Sócrates e Trasímaco no livro I, onde Trasímaco 

argumenta que a tirania é a maior felicidade do injusto. A tirania que se apropria ocultamente 

dos bens alheios pela violência, quer sejam bens sagrados ou profanos, bens particulares ou 

públicos
190

. Sócrates pensa o oposto de Trasímaco, para ele a tirania é a máxima infelicidade, 

a tirania não faz nenhum homem feliz. 

Purshouse (2010, p. 175) cita: 

 
Sócrates emprega uma metáfora para a alma na qual a razão é vinculada ao 

homem, a impetuosidade ao leão e o apetite a um mostro de mil cabeças que 

representam os diferentes apetites, alguns mais selvagens e desordenados 

que outros. Na alma justa, o homem governará, fazendo do leão seu aliado 

para domar o monstro e impedir que suas cabeças mais agressivas tornem-se 

excessivamente fortes. 

 

É no livro IX da República que Platão enfatiza como mais afinco o argumento de 

Sócrates quando a infelicidade do homem tirânico e descreve algumas dores e sofrimentos da 
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alma tirânica, pois a massa de desejos violentos que fizeram ninho na sua alma se coloca a 

gritar, mas especialmente o próprio Eros
191

. Mais adiante completa dizendo que Eros vive à 

maneira de um tirano, numa total anarquia e ausência de leis, soberano único
192

. Eros é o 

tirano maior e mais completo. Eros representa a cabeça mais agressiva do monstro apetitoso. 

Quanto a Eros, Gazolla (2008, p. 91) menciona: “A alma do tirano é tomada por um ser 

exigente que impõe desejos de modo a criar ininterrupta carência.” 

A infelicidade da alma tirânica é explicada porque os tiranos, para Platão, jamais 

provam da verdadeira amizade (philia) e da verdadeira liberdade. O indivíduo titânico torna-

se incapaz de concretizar um relacionamento com o outro que não seja para satisfazer os seus 

apetites mais primitivos, ou seja, desejos sexuais. Embora ele possa sentir prazer no domínio 

das pessoas, ele não é capaz de desenvolver uma relação de confiança e respeito mútuo.  

Outra característica do tirano que lhe causa dor, sofrimento, infelicidade é a falta de 

liberdade, pois a sua alma é a mais escrava possível. A parte de sua alma de maior valor, a 

parte racional, está reduzida a desonrosa e mísera escravatura, uma vez que, a alma tiranizada 

é arrastada à força por um desejo furioso, cheia de perturbações e de remorsos
193

. O tirano 

tem o apetite desmedido, daí o seu completo desequilíbrio e desarmonia. Longe de satisfazer 

os seus vários apetites, o tirano nunca está satisfeito e feliz.  

E para aumentar o seu argumento em desfavor do argumento de Trasímaco, Sócrates 

reitera que ainda mais desventurado e infeliz é o tirânico político, pois este vive em 

permanente estado de medo. Observando que os seus escravos e servos temem o seu governo, 

que querem tirá-lo do poder ou até mesmo assassiná-lo, ele vive como em uma prisão, na 

maior parte do tempo metido em casa, incapaz de levar uma vida normal e obcecado para 

preservar a sua segurança
194

. Dessa forma, o tirano é o mais injusto e o mais infeliz, é o que 

mais tiraniza a si e à cidade. Em contrapartida, está o rei-filósofo que é o mais justo e o mais 

feliz, o mais adepto da realeza e rei de si
195
. “Nesse sentido, guia-se pelo lógos é ser livre (o 

que se opõe ao guiar-se pelo que de insaciável, desprovida de razão [alogístos], sem leis e que 

por isso escraviza o homem, aproxima-o do animal).”
196

 

Quanto à oposição da tirania e da realeza do rei-filósofo, Reis escreve: 

 

                                                           
191

 Ibid., IX, 573e. 
192

 Ibid., 575a.  
193

 Ibid., 577c-e. 
194

 Ibid., 579b-c. 
195

 Ibid., 580c. 
196

 REIS, Maria Dulce. Psicologia, ética e política. A tripartição da psykhé na República de Platão. São Paulo: 

Edições Loyola, 2009. p. 164. 



77 

 

 

Em Platão, a escravidão é o domínio do pior sobre o melhor por natureza, o 

que ocorre na tirania e na alma tirânica, e a liberdade corresponde ao oposto, 

ao comando do melhor, em virtude, em felicidade, em ciência, o que ocorre 

na realeza e na alma filosófica. A condição para a liberdade e para a ação 

justa é, portanto, o exercício do logistikón a partir da reta educação. Guiar-se 

pelo lógos é ser livre. Platão constrói, desse modo, uma ética como “ciência 

da liberdade”. Agir livremente é agir em direção ao Bem nele mesmo, assim 

como lhe aponta o lógos, e assim agir justamente.
197

 

 

Depois destas palavras sobre a alma do indivíduo tirânico e suas principais 

características podemos afirmar que estamos diante da imagem de Giges do mito narrado por 

Gláucon, o pastor de ovelhas que se torna “soberano” da Lídia após descobrir que possuía o 

poder da invisibilidade e que poderia praticar qualquer ato sem ser punido.  

Giges era um simples pastor de ovelhas e de acordo com a cidade ideal de Platão 

pertenceria a classes dos trabalhadores artesãos, porém ao adquirir o poder da invisibilidade e 

perceber que poderia praticar atos sem ser visto, nem ser punido, Giges viola as leis agindo 

com crueldade e maldade, mata o rei e se torna o rei, o soberano, passando a ocupa a classe 

dos guardiões.  

Segundo o pensamento de Platão, se Giges nasceu com a aptidão para ser pastor de 

ovelhas, Giges não poderia ser rei ou guardião. Ele por natureza não tem aptidão na alma para 

exercer a função de guardião. Giges ao agir como agiu, prova que não descobriu a virtude em 

seu ser, ele não teve uma boa formação para ser governante.  

Se Giges conhecesse bem a sua própria natureza, ele reconheceria que não poderia 

ser guerreiro, nem poderia ser guardião, por não ter em sua alma a natureza e os 

conhecimentos necessários para exercer essas funções.  

Como vimos, para Platão, a nossa alma é composta de três partes e para alcançar a 

justiça individual temos que saber harmonizar essas partes, que são a parte racional, irascível 

e concupiscente. No caso de Giges, a parte concupiscente ou temperante de sua alma se 

tornou “grande” e “forte” a ponto de querer dominar as partes racional e irascível, o que não é 

justo ocorrer. Com a ânsia de satisfazer os seus desejos e as suas ambições, Giges desvirtuou 

a sua alma, perturbou toda a organização que deveria existir na sua vida e na cidade. 

Se a justiça presente no homem é verdadeiramente o que ele é e a natureza que lhe 

pertence, Giges ao agir como agiu, não apresenta a justiça, nem felicidade na sua alma, mas 

sim injustiça e infelicidade.  

A imagem retratada por Giges é a imagem de uma pessoa desequilibrada, que não 

tem autodomínio de si, é desorganizado internamente, se torna, assim, inimigo de si mesmo. 
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Giges não reúne harmonicamente as três partes que compõe a sua alma, logo a bela formação 

envolvendo música e ginástica importante para o equilíbrio e justiça na alma não fez parte da 

formação de Giges. Assim, Giges apresenta, a partir do seu comportamento e de suas atitudes, 

uma alma covarde, má, corrupta e ignorante.  

Platão por sua vez introduz como o mito do anel de Giges a imagem do homem 

completamente injusto para depois provar que a justiça é uma virtude por excelência presente 

na alma e retratada na cidade. Virtude esta que está ausente na alma de Giges, pois quando 

Giges assume o reino, após uma série de ações e atos cruéis altamente reprováveis, ele 

representa a imagem de um tirano. Giges é um tirano, por possui uma alma tirânica. 

Purshouse declara que:  

 

Observe-se que também Giges usou o poder de seu anel mágico para se 

tornar um governante tirânico. Assim, ao apresentar o caráter tirânico como 

o mais infeliz e menos invejável de todos, Sócrates procura fazer uma total 

inversão de posição de seus oponentes. Longe de resultar no mais feliz dos 

indivíduos, a tirania, a injustiça máxima, é uma receita para a infelicidade 

pessoal e a ruína espiritual.
198

 

 

Giges representa um tirano, por ter uma alma tirânica, um caráter tirânico e que 

assim o seu reino é também a imagem de um reino tirânico. Giges tem uma alma doente, logo 

adoece também o seu reino. A alma de Giges e o seu reino precisam ser harmonizados. 

Purshouse estabelece:  

 

Por conseguinte, alguém como Giges, que sacrifica a justiça em busca de 

riqueza e poder, priva-se, assim, de algo muito mais importante, a saber, a 

harmonia interna e a boa ordem psicológica que constitui a justiça. Seu 

corpo pode estar bem ou não na vida luxuosa que constrói para si. Mas sua 

alma está, indubitavelmente, “corrompida e perturbada
199

. 

 

Assim, é através de uma “mentira nobre” que Platão apresenta o tirano Giges no livro 

II da República, mas que somente no livro VIII e IX descreve o seu governo e a sua 

personalidade. No mito o argumento filosófico é composto por imagens. Platão muda de 

linguagem para se torna mais compreendido por todos. Sekimura escreve sobre o uso dos 

mitos em Platão que: “Platão tem a intenção de enfatizar o caráter da imagem do mito, 

introduzindo mitos como meio de formação da alma.”
200
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As imagens do mito do anel de Giges colocam em evidência a visão aparente da 

justiça, que é não ser justo, mas ser injusto desde que não seja descoberto. O tremor, a 

tempestade, a fenda no solo, o cavalo de bronze oco com aberturas, que contém um cadáver 

com estatura maior que o homem e o anel de ouro na mão desse cadáver são imagens bastante 

interessantes, que devem ser interpretadas. 

O tremor, a tempestade, a fenda no solo que se abre são agitações naturais que 

representam agitações na vida das almas dos indivíduos, principalmente das almas dos 

indivíduos dominados pelos apetites, pela parte concupiscente, temperante e apetitiva.  

Refletem as lutas, as guerras e as revoluções que essas almas travam como si mesmo e com os 

outros, as almas desarmônicas dos tiranos. 

A fenda no solo nos remete a descida de Giges a um mundo desconhecido, que nos 

lembra às histórias que se contam sobre o Hades, mundo dos mortos. Mais uma vez, podemos 

recordar a conversa de Sócrates com Céfalo, onde este confessa que na velhice surge um 

temor e uma preocupação sobre os mitos que se contam relativos ao Hades, quanto às 

expiações das injustiças cometidas nesta vida. A descida indica o momento decisivo de 

reflexão pessoal sobre os atos praticados.  

O cavalo de bronze oco com abertura que contendo um cadáver gigante nu dentro 

nos remete aos rituais funerários, a proximidade com a morte, colocando a justiça como o 

grande tema do fim da vida. A “consciência pesada” do ser humano aparece diante dos 

gigantes apetites desregrados que revela a alma carente, sedenta, nua, insatisfeita com o que 

tem, querendo possuir sempre mais. A parte racional e a parte irascível da alma estão 

sufocadas e dominadas pela parte concupiscente que se tornou grande e forte.  

O anel de ouro na mão do cadáver possui imensa simbologia, além do seu valor 

material, o ouro que é muito cobiçado, ele tem o poder de tornar o homem invisível. Significa 

a liberdade de escolha do homem, o seu caráter ético. O anel retrata a dýnamis mostrando de 

forma transparente a natureza de cada indivíduo. Os indivíduos vão escolher o caminho que 

irão seguir: caminho da justiça ou caminho da injustiça. A injustiça parece fazer morada na 

maioria das almas, daí se afirmar que o justo e o injusto agiriam do mesmo modo que Giges 

após descobrir o poder que o anel proporciona que é invisibilidade e a certeza da não punição. 

O que leva a crer, que a maioria das pessoas pratica a justiça por temerem a punição, como se 

a justiça fosse o conjunto de leis que regem a vida em sociedade. A maioria das pessoas não 

ver a justiça como um bem bom em si e por suas consequências, bem que deve ser apreendido 

na alma de cada um. 
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Contudo, as imagens do mito são imagens que nos fazem ver além delas, logo o mito 

do anel de Giges não foi narrado de forma ingênua por Platão. Através desse mito, Platão já se 

utiliza da imagem do tirano, Giges, para explorar a noção de dikaiosýne nas profundezas da 

psyché e da pólis grega. 
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CONCLUSÃO 

 

A República sempre foi um diálogo que nos chamou a atenção, primeiro pelo seu 

tema, a justiça, depois pela diversidade de assuntos secundários que envolvem a discussão em 

torno da justiça, dikaiosýne.  

O interesse pelos mitos, dentro do pensamento platônico, começou a surgir quando 

conhecemos o livro de Geneviève Droz, Os mitos platônicos, e recentemente com o livro de 

Kris Jareski, Mito e lógos em Platão aumentando ainda mais a curiosidade sobre esses temas.  

O título da nossa dissertação, a noção de dikaiosýne: análise do mito do anel de 

Giges nasceu principalmente por esses dois motivos: do interesse e da curiosidade em 

sabermos mais sobre a justiça e os mitos em Platão, daí a escolha do texto da República e do 

mito do anel de Giges.  

Outro motivo que nos incentivou a desenvolver o tema foi o atual cenário ético e 

político mundial e, em especial, brasileiro que nos convida todos os dias, a toda hora, a 

questionarmos sobre a justiça.  

A mídia incansavelmente noticia os escândalos com o dinheiro público, devido à 

grande corrupção infiltrada em todos os setores e níveis das relações humanas. Várias são as 

operações deflagradas para apuração dos crimes, operação lava-jato, no nível federal, 

operação dama de espada, no nosso estado, a lista de políticos e “laranjas” envolvidos nos 

esquemas ilícitos só cresce. O que mais ouvimos na sociedade é que as pessoas estão sem 

escrúpulos, sem vergonha de roubar e sem caráter, e a população clama por justiça. 

Diante dessas circunstâncias, brotam as perguntas: Por que não temos um mundo 

justo? Por que não temos uma cidade justa? Por que não temos governantes justos? Por que 

não somos justos uns com os outros? Por que não somos justos com nós mesmos? 

Nada mais apropriado e ideal para respondermos essas questões anteriores que a 

República e o mito do anel de Giges. A República apesar de ter sido escrita no século IV a.C., 

consegue manter-se atual até os nossos dias. A República é uma obra clássica e atemporal da 

filosofia ocidental. 

Desenvolvemos o nosso tema empregando o seguinte caminho: No primeiro capítulo 

abordamos à noção de justiça na Grécia antiga desde a mitologia grega com os termos Thémis 

e Diké, passando pelos filósofos pré-socráticos mais especificamente Anaximandro e 

Heráclito, nos situando no contexto histórico da problemática para definir a justiça, 

dikaiosýne, como virtude, areté, termo usado por Platão. Em seguida, mostramos o início do 

debate em torno da dikaiosýne no livro I da República. Toda essa exposição para demonstrar 
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que o conceito de justiça sofreu modificações ao longo dos séculos à medida que as 

sociedades se transformavam, a justiça passou pelos termos Thémis, Diké até chegar a 

internalização da justiça enquanto virtude por excelência, dikaiosýne. 

Posteriormente, no segundo capítulo, analisamos o mito do anel de Giges. Vimos, 

neste capítulo, à necessidade de falar da ligação de Platão com os mitos, uma vez que, os 

mitos estão presentes na sua filosofia. Depois mostramos que Giges era conhecido antes de 

Platão, existindo algumas histórias que o citaram, porém não podemos afirmar que se tratava 

do mesmo Giges que Platão se inspirou. Relatamos à história de Giges em Heródoto e 

enfatizamos alguns pontos semelhantes com a história narrada por Platão no mito do anel de 

Giges.  

Analisamos, ainda, as imagens trazidas no mito, tais como: o temor, a tempestade, a 

fenda no solo, o cavalo de bronze oco, com aberturas, o cadáver com estatura maior que o 

homem, o anel de ouro, que Platão usou para construir o seu argumento filosófico necessário 

para alcançar a compreensão do justo e do injusto que estavam sendo postas. Com isso, 

podemos dizer que Platão não usa o mito de maneira ingênua e inocente. Platão utiliza o mito 

como ferramenta paidêutica para despertar a reflexão na alma dos cidadãos, logo, o mito e 

suas imagens, nesse caso, exerce uma função importante, busca despertar um conhecimento 

presente na psyché de cada ser humano. O mito, ainda, nos colocou a problemática entre o 

visível e o invisível, do ser e do parecer ser, do poder da invisibilidade e da certeza da não 

punição pelos atos injustos praticados.  

Entretanto, apesar da crítica feita aos poetas e aos mitos tradicionais, Platão aplica a 

haplè diégesis, a narrativa simples, nos seus escritos, por ser mais agradável e fácil de 

apreender, inclusive diz que a educação deve começar pela “mentira nobre”. O mito foi 

“racionalizado” pelo pensamento filosófico de Platão. 

Em seguida, no terceiro capítulo, expomos as virtudes na pólis e na psyché. A 

analogia entre as virtudes que devem existir na cidade e as virtudes que devem existir na 

alma, a saber: a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. A justiça só é alcançada 

quando a unidade entre essas virtudes se estabelece, tanto na cidade, quanto na alma.  

No último tópico desse capítulo, examinamos Giges, a imagem do tirano. Giges, do 

mito narrado no livro II, é a imagem do pior tipo de homem e o pior tipo de governante que 

uma cidade pode ter. Giges possui uma alma tirânica e, consequentemente, desenvolve um 

governo tirânico, em contrapartida está o rei-filósofo, que tem a melhor alma e, por 

conseguinte, governa da melhor forma possível.  O filósofo é o mais apto para governar a 

politéia ideal platônica. Platão narra o mito do anel de Giges para descrever a extrema 
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injustiça para depois exaltar a máxima justiça, a areté por excelência, a dikaiosýne, que deve 

existir na pólis e na psyché.   

Após esse caminho, o surpreendente é concluirmos que a justiça é almejada pela 

maioria das pessoas, mas poucos a praticam. A maioria das pessoas não tem uma natureza 

virtuosa. Poucas pessoas praticam a justiça por ser difícil resistir, controlar e se conter diante 

dos fortes e dos grandes desejos que desvirtuam a alma dos homens. Os desejos de riqueza, 

poder, fama, honra, cobiça, ambição acompanham os homens como se fossem esses os 

maiores bens de suas vidas. 

A natureza de Giges parece pertencer à maioria dos homens da nossa sociedade, por 

isso vemos tantas injustiças no lugar da justiça.  A definição de justiça dada por Trasímaco, o 

qual disse que a justiça é a conveniência do mais forte, parece vigorar nas pessoas e nas 

sociedades em geral. A maioria dos homens mostra ter uma natureza fraca, um caráter fácil de 

ser corrompido, o que nos leva a acreditar que a justiça, realmente, pertence a poucos, aos 

poucos que são exemplares. 

O caminho percorrido na República para chegarmos a estes capítulos foi o estudo e a 

leitura, principalmente, dos livros I, II, IV, VIII e IX da República, pois no livro I está o início 

da discussão sobre a justiça, dikaiosýne, que continua no livro II e desemboca na narrativa do 

mito do anel de Giges, expondo assim, a máxima injustiça. 

No livro IV Platão diz que a justiça é a virtude por excelência. A alma justa sabe 

harmonizar e unificar as virtudes, é saudável e feliz; a alma injusta não sabe harmonizar e 

unificar as virtudes, é doente e infeliz.  

A análise do livro VIII foi pertinente para expormos, brevemente, os tipos de vícios 

que podem existir nas almas dos indivíduos e, por conseguinte, nas cidades. A tirania é o pior 

vício proveniente da degeneração da melhor alma e do perfeito governo do rei-filósofo. No 

livro IX estão as características da personalidade do tirano.  

Nesta dissertação trabalhamos a política, a ética, a formação paidêutica dos cidadãos 

na politéia ideal de Platão. O assunto é tão prazeroso e belo de pesquisar e estudar que não 

visualizamos o seu fim, segue aberto ao debate, como muitos dos diálogos de Platão. 
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