
Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

177 

CONHECIMENTO E GOVERNO EM TRASÍMACO 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes1 

 

Resumo: Nosso trabalho se dedica a investigar o problema do governo na República de Platão. A 
partir da exposição de Trasímaco de uma téchne do governante, pretendemos analisar o consequente 
desenvolvimento das formas de governo elaborado por Sócrates no Livro VIII. Trasímaco julga existir 
uma arte adequada para se governar que traria todos os lucros àquele que governa e que seria capaz de 
torna-lo o mais feliz dos homens. A partir de um elogio à injustiça e ao homem completamente 
injusto, ele visa desenvolver uma definição de tirano que o permita se manter por um saber político e 
não apenas como a deturpação de um governo justo. 
 
Palavras-Chave: República de Platão; Trasímaco; téchne; conhecimento; governo. 
 
Abstract: Our work is dedicated to investigate the government's problem in Plato's Republic. From the 
ThrasymachuὅΝ ἷxpὁὅuὄἷΝ ὁfΝ thἷΝ ὄulἷὄ’ὅΝ téchne, we intend to analyze the consequent development of forms of 
government developed by Socrates in Book VIII. Thrasymachus judges be adequate to govern art that would 
bring all profits to that ruling and would be able to make it the happiest of men. From a compliment to injustice 
and completely unjust man, he aims to develop a tyrant setting that allows you to stay for political knowledge 
and not just as a misrepresentation of a just government. 
 
Keywords: Plato's Republic; Thrasymachus; téchne; knowledge; government. 
 
 

Ao tratar da justiça na República, três serão as principais teses apresentadas por 

Trasímaco: 

 

(T1) φ ὶ ὰ  ὼ α  ὸ α      ὸ   
υ φ . 

afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte.2 
(TἀΨΝ α Ν Ν Ν ὺ Ν υ Ν Ν  ὴ π ὸ Ν ὸ α  υ φ έ 
Cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência.3 
(T3)  ὲ  α  αὶ ὸ α   α ὸ   ,  

  αὶ  υ φ , α ὲ  π υ  αὶ 
π  . 

de fato, a justiça e o justo [são] um bem alheio, que consiste na 
conveniência do mais forte e do governante, e que é próprio de quem 
obedece e serve ter prejuízo.4 

 

                                                                 
1 Professor de filosofia da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e doutorando do Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGLM/UFRJ). 
2 PLATÃO. República, 338c2-3. Utilizamos aqui a tradução de Maria Helena da Rocha Pereira A República 
(Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001). Tomaremos esta tradução como base para nosso trabalho, 
utiliὐaὀἶὁΝtὄaἶuὦõἷὅΝὀὁὅὅaὅΝὃuaὀἶὁΝjulgaὄmὁὅΝὀἷcἷὅὅὠὄiὁέΝἒἷmaiὅΝὄἷfἷὄêὀciaὅΝὡΝ‘Rἷpública’ΝὅἷὄὤὁΝabὄἷviadas por 
Rep. indicando-se em seguida a numeração. Para o original grego em todo o trabalho, utilizamos o texto 
estabelecido por S. R. Slings, Platonis Rempvblicam (Oxford: Oxford University Press, 2003). Em nosso artigo, 
todas as modificações na tradução da República são nossas. 
3 Rep., 338e1-2. 
4 Rep., 343c3-5. 
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O tirano não seria o completo injusto porque infringe todas as leis, como defendem os 

legalistas. Ele seria o completamente injusto, primeiro, porque ele age em benefício próprio 

quando assim deseja; segundo, é o governante e, portanto, aquele que determina o justo; e 

terceiro, faz as leis em sua própria conveniência e, por isso, é aquele que recebe todos os 

benefícios dos governados quando estes cumprem seus atos com justiça, pois domina-os com 

seu poder. A questão que nos fica é se Trasímaco consegue defender o seu modelo de 

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

ser capaz de defender esta arte de governar pela injustiça, demonstrando que é possível 

epistemologicamente o desenvolvimento de uma téchne da injustiça. Por isso, colocamos sua 

própria definição de injustiça. São duas as teses apresentadas: 

 

(T4)  ὲ α α , αὶ       αὶ 
α ,  ’Ν  π  ὸ υ υ φ   , 

αὶ α α  π  π  α , αυ ὺ  ὲ ’Ν
π . 

a injustiça é o contrário, e é quem comanda os verdadeiramente ingênuos e 
justos; e os governados fazem o que é conveniente para o mais forte e, 
servindo-o, tornam-no feliz, mas de modo algum a si mesmos.5 
(TἃΨΝ ὸ ’Ν Ν αυ  υ Ν Ν αὶ υ φ έ 
A injustiça é a própria vantagem e conveniência.6 

 

Ao ser questionado por Sócrates sobre a possibilidade de o governante errar, 

ἦὄaὅímacὁΝ iὄὠΝpἷὄguὀtaὄμΝ“pἷὀὅaὅΝὃuἷΝchamὁΝmaiὅΝ fὁὄtἷΝaὃuἷlἷΝὃuἷΝὅἷΝἷὀgaὀa,ΝὀὁΝmὁmἷὀtὁΝ

ἷmΝὃuἷΝὅἷΝἷὀgaὀaς”Ν[ ὰ   ἴ  α ῖ  ὸ  α α α α  α α ῃ;]7. Se 

na formulação das leis o governante errar, essas não vão ser sempre o mais vantajoso ao 

governante, mas também o contrário, o desvantajoso8. É a partir da crítica de Sócrates que 

Trasímaco vai apresentar um elemento necessário para a definição do mais forte: ele não deve 

errar. Mas como pode o governante não errar? Para melhor entendermos isto, passemos à 

análise do argumento da téchne. Trasímaco fala com rigor [ α ὰ ὸ   ] que 

 

ὶ   υ  α . π π  ὰ  π   α  
α ,  ᾧ   υ ∙  υ ὸ   φὸ    

ὶ  α   α   ᾖ, ὰ πᾶ  ’Ν  ἴπ    α ὸ  
α  αὶ   α .     αὶ ὲ π α  υ ὴ 

π α ∙ ὸ ὲ α  ῖ  υ  , ὸ  α, α ’Ν
                                                                 
5 Rep., 343c5-d1. 
6 Rep., 344c8-9 
7 Rep., 340c6-7. 
8 Rep., 339c-e. 
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  , ὴ α α ὲ ὸ α   α ,  ὲ 
 ῳ π . , π    , α   ὸ  

 π ῖ  υ φ . 
nenhum artífice se engana. Efetivamente, só quando o seu saber o abandona 
é que quem erra se engana e nisso não é um artífice. Por consequência, 
artífice, sábio ou governante algum se engana, enquanto estiver nessa 
função, mas toda a gente dirá que o médico errou, ou que o governante 
errou. Tal é a acepção em que deves tomar a minha resposta de há pouco. 
Precisando os fatos o mais possível: o governante, na medida em que está 
no governo, não se engana; se não se engana, promulga a lei que é melhor 
para ele, e é essa que deve ser cumprida pelos governados. De maneira que, 
tal como declarei no início, afirmo que a justiça consiste em fazer o que é 
conveniente para o mais forte.9 

 

Se conhecimento (epistéme) agora é uma das condições para se ter o krátos, não é 

qualqueὄΝgὁvἷὄὀaὀtἷΝὃuἷΝὅἷὄὠΝὁΝ ‘maiὅΝ fὁὄtἷ’,ΝmaὅΝὅὁmἷὀtἷΝ ὅἷὄὠΝchamaἶὁΝgὁvἷὄὀaὀtἷΝὁὅΝὃuἷΝ

possuírem uma téchne para governar. Todo governante deve ter uma téchne do governo de 

modo que possamos tomar as leis feitas por estes com sendo infalíveis. Dessa forma, ao 

contrário do que Clitofonte sugere10, o governante não faz leis que crê serem convenientes 

para ele, mas faz leis que são realmente convenientes a ele (o mais forte), e que cabe aos 

governados o cumprimento dessas leis. 

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

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

utilidade [ φ α] é conveniente ao paciente da arte e não ao seu agente. Para que o agente 

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

lucros [ ] que produz um salário [ ] que irá recompensá-lo pelo serviço. 

Αpesar dos misthoí serem úteis àquele que exerce sua arte, é inegável que o exercício da sua 

arte continua sendo útil para outros, mesmo que o artífice não receba nada por isto11. Podemos 

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

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

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

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

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

aja em seu próprio benefício. 

                                                                 
9 Rep., 340e1-341a4. 
10 Rep., 340a-b. 
11 Rep., 346a1-e2. 
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ἒἷΝacὁὄἶὁΝcὁmΝRὁὁchὀik,ΝἥócὄatἷὅΝ “uὅaΝ iὅtὁΝ [aΝ aὀalὁgiaΝ cὁmΝaΝ téchne] para refutar 

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

gὁvἷὄὀaὀtἷ”12, mas para o próprio Sócrates a justiça não é uma téchne,ΝpὁiὅΝéΝapἷὀaὅΝ“similar 

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

necessariamente que a justiça como conhecimento seja uma téchne”13. Roochnik sugere que o 

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

sendo o propósito da analogia estabelecer um modelo teórico do conhecimento moral14. Se 

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

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

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

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

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

téchne do governante produza justiça, pois os governados devem ser justos cumprindo as 

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

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

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

distinta. 

O argumento de Sócrates ajuda a definir o papel do governante enquanto governante 

que é oferecer a utilidade da sua arte ao governado. No entanto, a maneira em que ele 

iὀtἷὄpὄἷtaΝὁΝ‘vἷὄἶaἶἷiὄὁΝgὁvἷὄὀaὀtἷ’ΝéΝἶiὅtiὀtaΝἶaΝἶἷΝἦὄaὅímacὁέΝἢaὄaΝἦὄaὅímacὁΝὁΝgὁvἷὄὀaὀtἷΝ

injusto não buscará a conveniência/utilidade dos governados, mas a própria conveniência 

através dos misthoí. Quando ele governa, governa por vontade própria15. Já para Sócrates, ao 

contrário, o governante justo não aceitará os mesmos misthoí,ΝpὁiὅΝ“ὁὅΝbὁὀὅΝ[  α ]ΝὀὤὁΝ

querem governar nem por causa das riquezas, nem das honrarias, porquanto não querem ser 

apὁἶaἶὁὅΝ ἶἷΝ mἷὄcἷὀὠὄiὁὅ,Ν ἷxigiὀἶὁΝ abἷὄtamἷὀtἷΝ ὁΝ ὅalὠὄiὁΝ ἶὁΝ ὅἷuΝ caὄgὁΝ [ ὸ Ν ],Ν

ὀἷmΝ laἶὄõἷὅ,Ν tiὄaὀἶὁΝ vaὀtagἷmΝ ἶaΝ ὅuaΝ pὁὅiὦὤὁ”16. Quando um bom ocupa o cargo de 

                                                                 
12 ROOCHNIK, D. Of Art and Wisdom. Plato’s Understanding of Téchne. Pennsylvania: The Pennsylvania State 
University Press; University Park, 1996, p. 144. 
13 Ibiἶέ,ΝpέΝ1ἂἃνΝtambémΝpέΝ1ἂἄμΝ“juὅtiὦaΝéΝumΝtipὁΝἶἷΝcὁὀhἷcimἷὀtὁ,ΝἷΝcὁὀhἷcimἷὀtὁΝéΝἷxἷmplificaἶὁΝpὁὄΝ téchne 
– disto não se segue que justiça é um tipo de téchne”έ 
14 ROOἑώσIK,ΝἒέΝἥὁcὄatἷὅ’ὅΝuὅἷΝὁfΝtἷchὀἷ-analogy. Journal of the History of Philosophy, v. 24, n. 3, 1986, p. 
303. RἡἡἑώσIKΝΧ1λλἄΨ,ΝpέΝ1ἁἁνΝ“ὅἷΝareté é assumida como sendo conhecimento, e se téchne é o modelo do 
conhecimento moral, uma inaceitável consequência – nominalmente, areté não é conhecimento – se sucede. 
Como um resultado, no território platônico, téchne ὀὤὁΝéΝpὄὁpὄiamἷὀtἷΝumΝmὁἶἷlὁΝpaὄaΝcὁὀhἷcimἷὀtὁΝmὁὄal”έ 
15 Rep., 345e. 
16 Rep., 347b. 
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governante, ocupa-o por necessidade [ α αῖ ]17. Será tal compulsão para o governo que o 

levará a aceitar como misthós “ὀὤὁΝὅἷὄΝgὁvἷὄὀaἶὁΝpὁὄΝalguémΝpiὁὄ”έΝἢaὄaΝἥócὄatἷὅ,ΝéΝὀἷὅtἷΝὃuἷΝ

ὅἷΝἷὀcὁὀtὄaΝὁΝvἷὄἶaἶἷiὄὁΝgὁvἷὄὀaὀtἷΝ[  Ν ὸ Ν ]18. Mas por que Trasímaco não 

pode aceitar a proposta de Sócrates de que um governante recebe um misthoí em troca de 

gὁvἷὄὀaὄςΝχΝὄἷὅpὁὅtaΝὡΝpἷὄguὀtaΝἷὅtὠΝὀὁΝὃuἷΝἥócὄatἷὅΝἶiὐΝ“ὃuἷΝtὁἶὁΝhὁmἷmΝὅἷὀὅatὁΝpὄἷfἷὄiὄiaΝ

ser beneficiado por outrem a se dar o incômodo de beneficiar outrem”19. Parece ser essa a 

hipótese de Trasímaco ao fazer a analogia do pastor com o governante e das ovelhas com os 

governados20. Segundo entende, o pastor cuida das ovelhas visando com isso o seu próprio 

benefício. Sócrates ao contrário, irá dizer que Trasímaco está tomando o pastor por 

comerciante, sendo que a verdadeira arte do pastor não visa os misthoí, essa é a função da arte 

dos lucros, a misthotiké. 

No entanto, se entendermos que o governo, ao possuir o krátos, faz leis para a sua 

própria conveniência, podemos dizer que cumprir a lei é beneficiar o governante. Isto valeria 

para todos os tipos de governo sejam eles tirânicos, democráticos ou oligárquicos21. Como 

bem aponta Kerferd, a teoria de Trasímaco não é necessariamente subversiva22. Em uma 

democracia, por exemplo, fazer o bem alheio é fazer o bem a todos os cidadãos que têm 

ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦὤὁΝἶiὄἷtaΝὀaΝἶἷmὁcὄacia,ΝὅἷὀἶὁΝἷὅtaΝὁΝ‘maiὅΝfὁὄtἷ’έΝEmΝumaΝὁligaὄὃuia,ΝὁΝbἷὀἷfíciὁΝ

vai para alguns poucos no poder. Entretanto, se nos lembrarmos do que foi dito na passagem 

340e-ἁἂ1a,ΝὁΝgὁvἷὄὀὁΝὀὤὁΝéΝcὁὀἶiὦὤὁΝὅuficiἷὀtἷΝpaὄaΝὃuἷΝὁΝgὁvἷὄὀaὀtἷΝὅἷjaΝὁΝ‘maiὅΝfὁὄtἷ’έΝÉΝ

condição necessária para o governante que ele tenha conhecimento, pois, sem este, ele não 

está livre do erro e, dessa forma, não pode ser considerado o mais forte. Somente através do 

conhecimento de sua arte, i. e., a arte de governar, é que um governante pode ser considerado 

como sendo um verdadeiro governante [  α  υ ]23 e tirar para si todos os 

benefícios que levam a felicidade. Este governante, segundo Trasímaco, é o tirano. 

A maneira pela qual cada um entende a téchne do governante leva a tipos de governos 

diferentes. Há entre os dois uma clara disputa entre quem é, de fato, o verdadeiro governante: 

o justo (defendido por Sócrates) ou o injusto (defendido por Trasímaco). Tal disputa só pode 
                                                                 
17 Rep., 347c. 
18 Rep., 347d. 
19 Rep., 347d6-7. 
20 Rep., 343a-b. 
21 Cf. Rep. 338d6-7. 
22 KERἔERἒ,ΝἕέΝἐέΝἦhἷΝἒὁctὄiὀἷΝὁfΝἦhὄaὅymachuὅΝiὀΝἢlatὁ’ὅΝRἷpublicέΝDurham University Journal, v. 9, p.19-
27, 1947, reimpresso in CLASSEN, C. J. (ed.). Sophistik. Wege der Forschung, band 187, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, p. 545-563. 
23 Cf. Rep., 343b5. 
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ser resolvida através de um argumento epistêmico. Aquele que conseguir demonstrar qual é, 

de fato, o verdadeiro governante, estará também provando que tipo de governante é o 

verdadeiro detentor da téchne ἶὁΝ gὁvἷὄὀὁΝ ἷΝ ὃuἷΝ pὁἶἷὄὠ,Ν cὁmΝ iὅὅὁ,Ν ὅἷὄΝ chamaἶὁΝ ἶἷΝ ‘maiὅΝ

fὁὄtἷ’έΝἥἷΝaὅΝpὄἷmiὅὅaὅΝἶἷΝἥócὄatἷὅΝfὁὄἷmΝtὁtalmἷὀtἷΝacἷitaὅΝἷΝaΝcὁὀcluὅὤὁΝὁbtiἶaΝfὁὄΝἶἷΝὃuἷΝὁΝ

governante enquanto artífice visa a conveniência/utilidade do governado, então, este 

governante só pode ser justo24. Tomado desta maneira, o tirano de Trasímaco não pode ser 

considerado um verdadeiro governante, pois este age em seu próprio benefício. Trasímaco, 

assim, só poderia apontar uma prática que ocorre nos governos, uma tese descritiva da justiça 

e da injustiça, mas não poderia defender o governante injusto como verdadeiro governante. 

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

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

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

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

e sophía) e aja com injustiça por considerar sua prática mais vantajosa. Nossa hipótese é que 

os argumentos de Sócrates no Livro I são insuficientes para a refutação de Trasímaco, o que 

tornaria possível a existência do tirano como o verdadeiro governante25. O grande dilema que 

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

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

tem a sua alma tomada pela pleonexía26, o que faz com que ele aja sempre em busca da sua 

vantagem em detrimento dos outros. Como conciliar o limite da téchne de governar com o 

ἶἷὅἷjὁΝilimitaἶὁΝἶἷΝ‘tἷὄΝὅἷmpὄἷΝmaiὅ’ΝἶὁΝiὀjuὅtὁς 

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

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

coisa em comum [ υ υ Ν α Ν  ’Ν Νπ ]27, então a injustiça não pode 

ser boa para aquele que a possui. Se considerarmos somente a injustiça entre os homens, estes 

viveriam em lutas e desavenças, sem nunca chegarem a um acordo. Tal efeito impossibilita 
                                                                 
24 Cf. Rep., 341c-343a. 
25 Cf. Rep., 343b5. 
26 Segundo LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. Greek-English Lexicon (2 ed.). New York: Harper & Brothers, 1883, 
p. 1224; a palavra π α pode significar ganância, apego, arrogância, vantagem, abundância. De acordo com 
CHANTRAINE, P. Dictionnaire Étymologique de La Langue Grecque. Histoire de Mots, tome III. Paris: 
Éditions Klincksieck, 1979, p. 913; a palavra pertence a família de π (ῖ) , que compõe π  
“gaὀaὀciὁὅὁ,Ν ὃuἷΝ tἷmΝ maiὅΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ ὁὅΝ ὁutὄὁὅ”Ν cὁmΝ - , - α, - α, etc., cf. s.u. . Pelo significado 
amplo da palavra e por ser peça chave para se entender o tipo de desejo dos polloí, preferimos pela sua 
transliteração e nãὁΝpἷlaΝ tὄaἶuὦὤὁέΝQuaὀἶὁΝutiliὐamὁὅΝaΝpalavὄaΝéΝὀὁΝὅἷὀtiἶὁΝἶἷΝ‘ἶἷὅἷjὁΝἶἷΝ tἷὄΝmaiὅΝἶὁΝὃuἷΝὁὅΝ
ὁutὄὁὅ’έ 
27 Rep., 351d-e. 
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qualquer tentativa de se estabelecer uma pólis. Sócrates defenderá que a injustiça não pode 

atuar sem a justiça e nisto consiste a força da justiça28. Mas isto que é dito por Sócrates não 

vai contra ao que expôs Trasímaco no início, pois, se bem entendemos a exposição dos seus 

argumentos sobre a justiça e a injustiça, podemos ver que ele defende que o governante 

injusto deve governar com a justiça, nunca sem ela, já que os governados devem continuar a 

praticá-la para a manutenção da ordem justa estabelecida na pólis e pelo benefício do governo 

encarnado na figura do governante. A justiça nesse caso é produto da injustiça do governante 

que é quem faz as leis e determinar com estas o justo, conforme Trasímaco parece defender 

com seu argumento do pastor-governante29. 

Mas o golpe final de Sócrates é propor que os efeitos da injustiça na cidade são os 

mesmos que se produzem na alma ao dizer que 

 

 ὶ , α , α α ὰ α α π  π  π φυ  α ˙Ν
π  ὲ  α  α ὸ  π  π  α α αὶ  

α α ὸ  αυ , π α ὸ  αὶ α  αὶ ῖ  α . 
se existir num só indivíduo, [a injustiça] produzirá, segundo julgo, os 
mesmo efeitos que por natureza opera. Em primeiro lugar, torná-lo-á 
incapaz de atuar, por suscitar a revolta e a discórdia em si mesmo; 
seguidamente, fazendo dele inimigo de si mesmo e dos justos.30 

 

O argumento é forçoso, pois leva em consideração uma analogia entre alma e cidade 

que não foi estabelecida anteriormente. No entanto, Trasímaco facilmente aceita o argumento, 

sem sequer contestá-lὁ,Ν ἶiὐἷὀἶὁΝ apἷὀaὅμΝ “ἐaὀὃuἷtἷia-te à vontade com a tua argumentação 

que não serei eu que te cὁὀtὄaἶiga,ΝaΝfimΝἶἷΝὀὤὁΝmἷΝtὁὄὀaὄΝὁἶiὁὅὁΝaὁὅΝpὄἷὅἷὀtἷὅ”31. O caminho 

que Trasímaco propõe para o argumento concilia lei e força. Tal relação não está em 

desacordo com a téchne do governo, que prevê o uso de ambas quando necessário for. Se tais 

atributos também estão em poder do governante injusto, ele pode se utilizar tanto da lei como 

da força para determinar o justo para os demais32. Mas ao abandonar o discurso, será 

necessária a retomada de Gláucon para provar que a completa injustiça não é uma 

                                                                 
28 Rep., 352c-d. 
29 ἑfέΝἥἦRχUἥἥ,ΝδέΝἡὀΝἢlatὁ’ὅΝRἷpublicέΝIὀμΝἥἦRχUἥἥ,ΝδέΝThe City and Man. Chicago, London: University of 
Chicago Press, 1964, p. 82; onde se faz uma relação desta passagem com a passagem da arte do pastor, dizendo 
ὃuἷΝ“iὅtὁΝtalvἷὐΝὅigὀifiὃuἷΝumaΝaἶmiὅὅὤὁΝἶἷΝὃuἷΝaΝjuὅtiὦaΝpὁὅὅaΝὅἷὄΝumΝmἷὄὁΝmἷiὁ,ΝὅἷὀὤὁΝumΝindispensável meio, 
paὄaΝaΝiὀjuὅtiὦa”έΝΧἕὄifὁὅΝὀὁὅὅὁὅΨ 
30 Rep., 352a6-9. 
31 Rep., 352b4-5. 
32 Cf. Rep., 344a7-b1νΝἷmΝὃuἷΝἦὄaὅímacὁΝἶiὐΝὃuἷΝaΝtiὄaὀiaΝ“aὄὄἷbataΝὁὅΝbἷὀὅΝalhἷiὁὅΝaΝὁcultaὅΝἷΝpἷlaΝviὁlêὀcia,Ν
ὃuἷὄΝὅἷjamΝὅagὄaἶὁὅΝὁuΝpὄὁfaὀὁὅ,ΝpaὄticulaὄἷὅΝὁuΝpúblicὁὅ,ΝἷΝiὅὅὁΝὀὤὁΝaὁὅΝpὁucὁὅ,ΝmaὅΝἶἷΝumaΝὅóΝvἷὐ”έ 
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impossibilidade, mas torna-se possível se o completamente injusto souber agir como os 

aὄtíficἷὅΝὃualificaἶὁὅΝ[ ὶ υ ]μΝὄἷpaὄaὀἶὁΝὀὁΝὃuἷΝéΝimpὁὅὅívἷlΝ[ α α]ΝἷΝὀὁΝὃuἷΝéΝ

pὁὅὅívἷlΝ[ α α]ΝfaὐἷὄΝcὁmΝὅuaΝaὄtἷΝ[ ]33. Todo bom artífice (demiourgós) tem uma arte 

(téchne) que produz (poieîn), com a capacidade (dýnamis) que lhe foi concedida, uma 

utilidade (ophelía). Devemos aqui analisar estes elementos fornecidos pelo argumento. O 

demiourgós é o agente de uma téchné, ou seja, ele é aquele que sabe como fazer (poieîn) uma 

arte. Cada arte se diferencia pela sua dýnamis34, é ela que vai dar o caráter específico para que 

cada uma possa produzir a sua utilidade. A utilidade é algo que sempre vem junto da arte 

como um produto necessário desta, dessa forma, podemos entender que a essência de uma 

arte está na utilidade que ela produz35. Mas para saber exatamente o que deve fazer, lidando 

bem com a sua arte, o artífice deve ser hábil para saber qual o limite de sua capacidade. O 

bom artífice é aquele que tem pleno domínio sobre a sua arte e produz com acuidade a sua 

utilidade, pois sabe lidar com a sua dýnamis, não tentando em momento algum ultrapassar o 

limite que lhe foi dado pelo saber que adquiriu. 

Será essa regra, que permite aos deinoì demiourgoí agirem no limite da sua dýnamis, a 

mesma que o injusto irá se basear para determinar o que é possível a ele fazer e o que deve 

saber se quiser ser completamente injusto [  ῳ] e, para isso, deve 

necessariamente36: 

(1) ter seus atos injustos ocultos [ α α ]; e 

(2) parecer justo sem o ser [ ῖ  α  α  ὴ α]. 

Essas são capacidades necessárias para se ser completamente injusto, sendo que estas 

nada mais são do que uma única dýnamis, sendo esta a mesma do anel de Gyges37. Dessa 

forma, o anel simboliza tais capacidades necessárias, que permite àquele que assim agir não 

seja punido por seus atos injustos. Mas tais capacidades são conseguidas por um 

conhecimento, um saber que permita ao injusto produzir essa dýnamis, e para que esta seja 

produzida, o injusto deve desenvolver as seguintes habilidades38: 

(1) persuasão [π ] para reparar algum erro; e 

                                                                 
33 Rep., 360e6-361a1. 
34 Cf. Rep., 346a. 
35 BALANSARD, A. Technè dans les Dialogues de Platon. L’Empreinte de la Sophistique. Sankt Augustin: 
χcaἶἷmiaΝ Vἷὄlag,Ν ἀίί1,Ν pέΝ ἄίνΝ “χΝ tékhne [...] não se define, nem é identificada por seu érgon, mas por seu 
objeto. O érgon não diz a essência da tékhne,ΝmaὅΝὁΝbἷὀἷfíciὁΝΧutiliἶaἶἷΨΝὃuἷΝéΝὄἷtiὄaἶὁ”έ 
36 Rep., 361a2-5. 
37 Cf. Rep., 359d-360b. 
38 Rep., 361b2-4. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

185 

(2) violência [ α ] caso alguma de suas injustiças seja denunciada. 

Tomada como uma téchne a tirania se torna possível de ser realizada e se torna um 

desafio para a filosofia política que deve encará-la não mais como uma falha do governo 

justo, mas pela ótica de um argumento epistêmico que a torna válida, sendo este o verdadeiro 

campo em que ela deve ser refutada. 

A educação do guardião, tão rigorosamente estabelecida na República, torna este 

membro da maior importância para a pólis quando passa a ser governante. Qualquer mudança 

em quem governa irá mudar completamente a configuração da pólis. Isso fica claro quando 

Sócrates afirma a terceira onda dizendo que 

 

Ἐὰ  ,  ’Ν ,   φ φ  α   αῖ  π    
α     αὶ υ α  φ φ    αὶ 
α , αὶ   α ὸ  υ π ῃ, υ α   π ὴ αὶ φ φ α, 

 ὲ  π υ  ὶ  φ’Ν  α  π αὶ φ    
π ,   α  πα α,  φ  Γ α , αῖ  π ,  
’Ν ὲ  π ῳ ∙ ὲ α   π α  π  π  φ ῃ  

 ὸ υ α ὸ  αὶ φ  υ ἴ ῃ,   ῳ α . ὰ  
  ὶ π α    ,   π ὺ πα ὰ α  

α ∙ α πὸ  ὰ  ῖ     ῃ  α   ᾳ 
 ᾳ. 

Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se 
chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê esta 
coalescência do poder político com a filosofia, enquanto as numerosas 
naturezas que atualmente seguem um destes caminhos com exclusão do 
outro não forem impedidas forçosamente de o fazer, não haverá tréguas dos 
males, meu caro Gláucon, para as cidades, nem sequer, julgo eu, para o 
gênero humano, nem antes disso será jamais possível e verá a luz do sol a 
politeía39 que há pouco descrevemos. Mas isto é o que eu há muito hesitava 
em dizer, por ver como seriam paradoxais essas afirmações. Efetivamente, é 
penoso ver que não há outra felicidade possível, particular ou pública.40 

 

Para a realização da Kallípolis a filosofia se torna parte necessária, assim como o seu 

governante deve ser filósofo educado da melhor maneira pela cidade. Será nesse momento 

que a política irá cruzar caminho com um projeto metafísico estabelecido nos Livros VI e VII. 

Para entendermos o processo de corrupção da Kallípolis, é precisa atenção a seguinte 

passagem do Livro VIII: 

 
 πᾶ α π α α   α    ὰ  , α   α  

 α ˙Ν  ,  π υ  ᾖ, α  α . 

                                                                 
39 Modificação nossa. 
40 Rep., 473c11-e4. 
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toda politeía muda por virtude daquele que detém o poder, quando a sedição 
se origina neste. E que, quando está de acordo consigo mesma, por pequena 
que seja, é impossível abalá-la41. 

 

Novamente se faz uma ênfase naquele que está no governo da cidade. Assim como a 

figura do governante filósofo é condição necessária para que a Kallípolis possa surgir, 

conforme exposto na terceira onda, qualquer alteração na configuração de quem governa, 

altera a constituição da cidade. Para narrar a Kallípolis, Sócrates invocará as Musas para que 

digam como principiou a sedição [ ]. Estas assim iniciarão: 

 

α πὸ  ὲ  α  π   υ ᾶ α , α ’Ν π ὶ ῳ πα ὶ 
φ ὰ , ’Ν  α  α  ὸ  πα α ῖ , α ὰ 
υ α . 

É difícil abalar uma cidade constituída deste modo. Todavia, como tudo que 
nasce está sujeito à corrupção, nem uma constituição como essa 
permanecerá por todo o tempo, mas há de dissolver-se.42 

 

A politeía se dá por uma configuração harmônica entre as classes que habitam a 

cidade. Uma vez que tal harmonia deixa de existir, outros formatos musicais vão surgindo 

fora da configuração original. Sendo a mistura do lógos com a música a real defensora da 

areté43, não há como em uma configuração diferente desta manter-se o status da areté na 

politeía. A própria maneira pela qual os guardiões são educados na ginástica e na música 

demonstra a medida que essas devem ser inseridas para que não se extrapole para nenhum dos 

lados e se possa, com isso, formar adequadamente o guardião. Ao comparar no Livro IX a 

educação inserida na Kallípolis com a deturpação do tirano, Sócrates dirá: 

 

ῖ  ,  ’Ν , αὶ     α , ὸ ῖ    
π  α  , αὶ   πα  , ὸ ὴ ᾶ  υ υ  α ,  

  α ῖ  π   π  π α  α α , αὶ ὸ  
απ α   πα ’Ν ῖ  ῳ α α  φ α α  αὶ 

α  α , αὶ  ὴ  φ . 
Também a lei demonstra ser esse mesmo o seu desejo, aliada, como é, de 
todos os que vivem na cidade. E bem assim a maneira de mandar nas 
crianças, não as deixando em liberdade, até termos organizado na sua alma, 
como na cidade, uma constituição, e, depois de termos cultivado o que elas 
têm de melhor, pelo que temos de equivalente, instauraremos nelas um 

                                                                 
41 Rep., 545d1-3. 
42 Rep., 546a1-3. 
43 Rep., 549b6-7. 
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guarda e chefe semelhante a nós, para fazer as nossas vezes, e só então as 
deixarmos livres.44 

 

A alma, assim como a cidade, possui uma constituição. Esse caráter psicológico da 

constituição irá se apresentar exteriormente na cidade. A politeía é, portanto, um conjunto da 

pólis e da psyché. Nisso, Sócrates continuará a demonstrar a medida da educação do guardião: 

 

Ἔπ  ’,Ν π , ὴ   α   αὶ φὴ   π    
αὶ ῳ  π α  α α α  , ’Ν ὲ π ὸ  

α  π , ὲ  π , π  υ ὸ   ὴ   α ὸ  
α , ὰ  ὴ αὶ φ  ῃ π’Να , α ’Ν ὶ ὴ    α  

α     υ  α υ φ α   φα ῖ α . 
Em seguida – continuei eu – a boa forma e sustento do seu corpo, não a 
orientará para prazeres animalescos e irracionais, nem viverá inclinado a 
isso, mas nem sequer atenderá à saúde, nem dará importância a ser forte, 
saudável e formoso, se com isso não adquirir também a temperança, mas em 
todo o tempo se verá que ele compõe a harmonia do seu corpo com vista a 
acertar o acorde da sua alma.45 

 

Dito isso, só há uma configuração possível para se manter o acorde harmônico da 

areté. Qualquer modificação disso dará outra tonalidade à música e corromperá toda a politeía 

da cidade e da alma. 

Sócrates irá demonstrar o nascimento da tirania depois de um longo processo de 

degradação da constituição. Partindo do modelo bom e justo, que pode ser tanto a aristocracia 

(mais de um governante) ou a realeza (um único governante), teremos, com sua consequente 

corrupção, a timocracia, a oligarquia, a democracia, para, por fim, originar-se a tirania. 

Apesar da tirania ser colocada como a pior forma de governo por Sócrates, ela é vista pela 

maioria das pessoas (polloí) como sendo a melhor para aquele que governa, pois o torna o 

mais feliz. Isto se deve a uma noção dos polloí da natureza humana como sendo voltada para 

a pleonexía, que visa seu próprio interesse e tem no ato de cometer injustiça um bem. Isto leva 

a uma concepção da justiça como sendo penosa e não agradável, o que faz com que eles 

tomem a vida do injusto como sendo mais feliz do que a do justo46. Tal tipo de pensamento é 

apresentado no Livro II pelo desafio de Gláucon a Sócrates, cabendo a ele responder se a 

justiça é por si mesma um bem e se é de qualquer maneira melhor do que a injustiça, sendo 

agradável para aquele que for justo. Ao que tudo indica, poder e riqueza em excesso são 
                                                                 
44 Rep., 590e1-591a3. 
45 Rep., 591c5-d2. 
46 Os argumentos aqui expostos fazem parte dos discursos de Gláucon (357a-362c) e Adimanto (362d-367e) no 
Livro II da República. 
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objetos de desejo do tirano, desejo este sem fim. Para os polloí, o bem estaria em se cometer 

injustiça, e um homem que estivesse livre das convenções e leis por algum motivo, seria 

conduzido pelo desejo a escolher o caminho que naturalmente é próprio do homem: a 

pleonexía. Os Livros VIII e IX são a resposta de Sócrates a este desafio, analisando a vida 

daquele que é pelos polloí considerado o mais completamente injusto e feliz dos homens: o 

tirano. 
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