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Resumo 

 

A argumentação da República se desenvolve na tentativa de estabelecer um diagnóstico racional da conjuntura 

político-educacional das cidades gregas, a partir da definição do ideal normativo que orienta o anseio por um 

Estado justo. Com efeito, a busca pela essência da justiça, que se coloca como fio norteador da obra, 

desencadeou a idealização de uma Cidade onde se pudesse entrever a justiça em estado puro. Na edificação 

teórica do seu Estado ideal Platão acaba por identificar a justiça no âmbito social como a harmônica relação 

hierárquica entre as classes constitutivas do Estado, definidas a partir de um processo formativo pensado de 

modo a identificar as virtudes inerentes a cada cidadão; e individualmente na submissão das instâncias inferiores 

da alma ao elemento racional. As virtudes do Estado corresponderiam perfeitamente às virtudes do cidadão 

(temperança, coragem e sabedoria). Assim, tanto no Estado perfeito quanto na alma perfeita a justiça estabelece 

como a virtude que unifica e sustenta as demais virtudes.   

 

Palavras chave: Governantes, justiça, República, virtude, Cidade Ideal.   

 

 

1 Considerações iniciais 

 

A importância da leitura da República não se restringe a um hermético resgate 

filosófico, na medida em que carrega marcantes reflexões que nos auxiliam a repensar o 

mundo contemporâneo, sobretudo no que concerne à educação. Toda a República, mesmo nos 

momentos em que isso não é imediatamente evidente, pressupõe a questão educacional: a 

aspiração por uma pólis virtuosa é um projeto eminentemente pedagógico. Tal concepção é 

flagrante na discussão sobre a justiça, empreendida no final do Livro III e no decorrer de todo 

o Livro IV, na qual Platão define as três classes que comporiam o seu Estado, em especial a 

classe dos governantes
1
, e as virtudes que as orientariam. Esse projeto idealizado centrava-se 

em um paradigma educacional cuja função principal era identificar e potencializar as virtudes 

intrínsecas a cada cidadão, de modo que a sabedoria fosse elevada à condição de legitimadora 

do poder político. 

                                                 
1
 Platão define como se daria a seleção e formação dos governantes somente no Livro VII. 
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Com efeito, o tema central da República é a busca pela essência da justiça, que não 

poderia ser concretizada através de análises de condutas individuais, nem reduzida à 

identificação de comportamentos tidos como justos. No Livro I da República Platão refuta as 

definições correntes de justiça, que traduziam concepções arraigadas ao senso comum e 

oriundas da influência dos poetas e do crescente imoralismo da sofística, mas não alcança, a 

exemplo dos diálogos socráticos, uma resposta definitiva. A discussão acerca da justiça 

levada a cabo no Livro I embora tenha sido capaz de purificar o conceito, afastando-o de 

ideias irrefletidas e concepções subjetivas, não pode determinar verdadeiramente a sua 

essência. Esse fato tornava necessária a adoção de um novo rumo nas discussões, com o 

intuito de demonstrar que a justiça era boa em si mesma.  

O modo pelo qual Platão resolve a questão repousa na proposta de edificação teórica 

de uma Cidade amparada em pressupostos ideais, na qual a justiça e a injustiça pudessem ser 

identificadas em seu estado mais puro. Para melhor defender a justiça, propõe que se analise 

não um homem justo, mas uma Cidade justa, partindo assim daquilo que se mostrava mais 

evidente e de fácil apreensão, para somente então aventurar-se nos meandros de uma 

investigação específica. Para tanto, Platão invoca o argumento de que a justiça não é somente 

um atributo individual, mas que também o é de toda a Cidade (368e-369a), prescrevendo, ora 

detalhadamente, ora em linhas gerais, os princípios organizacionais e de foro educacional do 

seu Estado; e ao compreender a divisão do trabalho como uma tendência natural, baseia-se na 

ideia, já exposta no Livro I, de que cada ser possui uma função que lhe é própria, ou que 

executa melhor do que qualquer outro (352d-353a).  

Assim, a justiça na Cidade estaria fundamentada na ideia de que os indivíduos diferem 

em relação às suas habilidades e potencialidades. O fato de não serem autossuficientes e 

necessitarem da diversidade de outros indivíduos leva à acepção de que o princípio básico de 

toda a socialização humana, e, por conseguinte, da justiça, é que cada elemento social realize 

as tarefas para as quais é mais apto, possibilitando o bem-estar geral. Ao delimitar as 

atribuições de cada cidadão, de maneira que exerçam somente a função para a qual são 

naturalmente propensos e criteriosamente preparados, Platão demonstra que a justiça pode ser 

entendida mais como determinação de uma harmonia social advinda da própria organização 

da Cidade, do que como um atributo específico.   
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2 A divisão comportamental e a consequente especialização funcional dos habitantes da 

Cidade ideal 

 

É notório que nem todos os homens se mostram possuidores das características 

exigidas para a execução das funções dirigentes, no entanto, a sobrevivência da Cidade 

dependeria da existência de alguém versado em tal arte: se a cada cidadão caberia uma função 

específica, alguém dentre eles seria incumbido da verdadeira arte política. Após ter 

estabelecido duas das classes que comporiam a Cidade ideal – artesãos e guerreiros –, era  

chegado, pois, o momento de definir quais dentre os cidadãos iriam governar e quais seriam 

governados (412b), do modo como Platão entende o problema político. Assim, como forma 

de escolha e nomeação dos governantes, apresentada de maneira ainda muito geral, Platão 

estabelece que aquele que “tiver sido sempre posto à prova, na infância, na juventude e na 

vida viril, e sair dela inalterável, deve ser posto no lugar de chefe e guardião da cidade [...]. 

Quem assim não o for, deve excluir-se” (414a). Em outras palavras, para a tarefa de governar 

seriam escolhidos os melhores e mais antigos guerreiros, aos quais Platão chama de guardiões 

perfeitos
2
, embora apenas faça menção à educação correta que deveriam receber “seja ela qual 

for, se querem atingir o cume da perfeição no que toca a serem cordatos para com eles 

mesmos e para com os que estão sob a sua guarda” (416c).   

Produção, defesa e governo seriam as três funções que hierarquicamente ordenadas 

garantiriam a harmonia e a felicidade do Estado. Afirma Durant (2000, p. 39) que no Estado 

perfeito as forças industriais iriam produzir e as militares proteger, mas estariam ambas 

afastadas do poder, enquanto as forças do conhecimento, da ciência e da filosofia iriam 

governar a Cidade. Tendo em vista tal configuração política pautada na especialização de 

cada grupo era absolutamente necessária a concentração do poder, bem como o consentimento 

dos demais cidadãos em relação aos governantes. Platão tinha plena consciência de que a 

divisão comportamental que propunha poderia facilmente parecer detestável (TRABATTONI, 

2010, p. 176), por essa razão recorre a uma “nobre mentira
3
” (414b) ao evocar o mito da 

origem do homem
4
, com o objetivo de fundamentar a divisão das classes na Cidade: 

                                                 
2

 Também chamados de “reis-filósofos”, “governantes-filósofos”, “guardiões-filósofos”, “arcontes” ou 

simplesmente “guardiões”, já que os membros do exército passariam a ser considerados “guardiões 

auxiliares”. 
3
 Embora apresentada de forma mítica, essa mentira (pseûdos) obedece ao princípio platônico referente à 

aceitabilidade de um mito, ou seja, mesmo que expresse uma ficção deve ser capaz de ilustrar algo verdadeiro, 

nos termos em que Platão estava convencido de que a classificação simbolizada pelo mito dos metais era 

reflexo da própria natureza humana, sendo psicologicamente correta (GUTHRIE, 1990b, p.443).   
4
 Refere-se à lenda fenícia que recorda o nascimento mítico de todos os Tebanos, da terra em que Cadmo havia 

semeado dentes de um dragão. 
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vós sois efetivamente todos irmãos nessa cidade – como diremos ao contar-lhes a 

história – mas o deus que vos modelou, àqueles dentre vós que eram aptos para 

governar, misturou-lhes ouro na sua composição, motivo por que são mais 

preciosos; aos auxiliares, prata; ferro e bronze aos lavradores e demais artífices. 

Uma vez que sois todos parentes, na maior parte dos casos gerareis filhos 

semelhantes a vós, mas pode acontecer que do ouro nasça uma prole argêntea, e da 

prata, uma áurea, e assim todos os restantes, uns dos outros. Por isso o deus 

recomenda aos chefes, em primeiro lugar e acima de tudo, que aquilo em que 

devem ser melhores guardiões e exercer mais aturada vigilância é sobre as crianças, 

sobre a mistura que entra na composição das suas almas, e, se a sua própria 

descendência tiver qualquer porção de bronze ou de ferro, de modo algum se 

compadeçam, mas lhe atribuam a honra que compete à sua conformação, atirando 

com eles para os artífices ou os lavradores; e se, por sua vez, nascer destes alguma 

criança com uma parte de ouro e prata, que lhes deem as devidas honras, elevando-

os uns a guardiões, outros a auxiliares [...] (415a-c).       

 

Se durante o processo educacional houvesse a constatação de que o filho de um 

governante não possuía as condições necessárias para se tornar guardião, ele seria 

encaminhado à função para a qual demonstrasse maiores inclinações; do mesmo modo que 

filhos de artesãos poderiam ascender ao cargo máximo da Cidade
5
. É natural que, como 

membro da aristocracia, Platão concedesse grande importância à questão das qualidades 

hereditárias (era presumível que os filhos fossem semelhantes aos pais em suas virtudes). Isso 

se evidencia nas preocupações de ordem eugênica do Livro V: festas nupciais que 

engendrariam a união aparentemente fortuita entre homens e mulheres “superiores”, bem 

como entre homens e mulheres “inferiores”, ou mesmo a prática de aborto e infanticídio, tudo 

em nome da pureza dos guardiões (459d-461c). Mesmo analisadas sob o viés da sua lógica 

interna tais proposições soam absurdamente descabidas. Entretanto, é imprescindível 

mantermos em foco a ideia de que a República não é uma obra prescritiva, mas normativa, 

que oscila entre momentos de brilhantismo expressos na originalidade e surpreendente 

atualidade de algumas proposições, e pontos um tanto obscuros que poderíamos interpretar 

como subterfúgios argumentativos aos quais Platão lança mão para dar conta de pontos 

específicos da discussão, mas que não interferem ou influenciam na essência da sua proposta. 

Ademais, Platão se mostra relutante em trazer à luz essas questões, fazendo Sócrates afirmar 

que se tratava de um tema “temível e escorregadio”, e que não o abordava com segurança e 

confiança (451e).  

Nesses termos, apesar de todas as implicações referentes à polêmica proposta 

“eugênica” de Platão, a hereditariedade por si só não criaria um direito, mas apenas serviria de 

base “a uma presunção favorável” (KOYRÉ, 1988, p. 106). Mostra-se equivocada, portanto, a 

                                                 
5
 Preceito retomado em 423d-c. 
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leitura que considera a divisão do trabalho e o mito das raças como indicativos de um caráter 

totalitário ou mesmo discriminatório da sociedade esboçada na República, pois “as hipóteses 

platônicas levam em consideração as exigências que ainda são extremamente atuais: que cada 

um tenha a possibilidade de fazer aquilo para o qual tem talento, independentemente da classe 

em que nasceu” (TRABATTONI, 2010, p. 177).  

 

3 Os governantes da Cidade Ideal 

 

As atribuições de cada habitante da Cidade não seriam dadas simplesmente pelo 

nascimento (tampouco pela preferência ou capricho individual), mas estariam intrinsecamente 

ligadas às qualidades apresentadas durante os níveis do processo formativo. Isso evitaria tanto 

que fossem perdidos grandes talentos, constrangidos pelas limitações da sua classe, quanto a 

ascensão de governantes ineptos e injustos, pois o supremo magistrado representaria a 

excelência moral e intelectual da Cidade, produtos de uma sólida educação. Durant (2000, p. 

43) ressalta que o modo de seleção dos governantes a ser empreendida no Estado platônico 

seria mais “democrático” do que a própria democracia. Portanto, a questão primordial 

referente ao poder residiria na educação dos cidadãos, não tendo esta o objetivo de meramente 

transmitir conhecimentos, mas de formar o espírito pelo trabalho da inteligência. Nesses 

termos, a seleção dos melhores se daria de modo quase automático, sendo unicamente à 

sabedoria que o exercício do poder estaria subordinado. No que se refere à aparente “falta de 

garantia” do funcionamento do Estado platônico, que pretensamente poderia prescindir do 

aparato jurídico de uma constituição nos moldes modernos, podemos afirmar que o fito de 

Platão não era fundamentar a aplicabilidade prática da sua proposta, razão pela qual não trata 

efetivamente dessa questão no seu âmbito técnico, mas “simplesmente como delimitação e 

como fundo de um sistema perfeito de educação” (JAEGER 1989, p. 552). 

Nesse ponto é possível vislumbrarmos um lampejo da crítica platônica à democracia. 

Ora, os magistrados da Cidade não seriam eleitos por sufrágio, mas escolhidos pelas 

qualidades as quais se espera de governantes preocupados com o bem comum e forjados por 

um sistema educacional rígido. Nas palavras de Paviani (2003, p. 13), “Platão critica a 

democracia da sua época, especialmente a corrupção e a incompetência, o número excessivo 

de leis, a retórica vazia e a falta de critérios nas assembleias”. A própria organização da 

Cidade, ao seguir o princípio da divisão e especialização das funções, denota a contradição do 

regime democrático. Se as atribuições mais prosaicas exigem alguém que possua inclinações 

naturais e que seja especializado na sua execução, função de tamanha monta como o governo 
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da Cidade não poderia ser entregue aos devaneios da turba, cuja consciência está circunscrita 

aos domínios da doxa. Destarte, o sistema de governo na República platônica se configuraria 

em uma aristocracia intelectual: os rumos da Cidade estariam nas mãos dos mais capazes, daí 

então o governo dos melhores, expresso pelo sentido vernáculo do termo aristocracia. 

Ademais, a democracia, de modo geral, fomenta a desigualdade ao pressupor um 

igualitarismo apenas aparente, que reforça a estratificação social inerente a uma sociedade 

plutocrática.  

Porém, o que garantiria que como cães que atacam as ovelhas que deveriam vigiar, os 

guardiões não iriam se apoderar da Cidade? Platão aponta como elemento chave a rígida e 

criteriosa formação que os guardiões receberiam
6
. No entanto, somente isso talvez não fosse 

suficiente, e com o intuito de barrar a possível cupidez dos governantes, Platão propõe que a 

eles fosse vedado o direito à propriedade, a não ser de objetos de primeira necessidade. No 

que tange à vida exterior os guardiões deveriam guardar o máximo de sobriedade, ascese e 

pobreza. Não lhes seria permitido casa própria nem refeições familiares: viveriam em 

comunidade, como soldados em campanha. Quanto ao ouro e prata já os possuíam em suas 

almas por atribuição divina, tanto que seria uma ofensa aos deuses se poluíssem a riqueza da 

alma, misturando-a com o que pertence aos mortais (416c-417b). A existência do Estado 

perfeito estaria, portanto, subordinada à separação entre poder político e poder econômico
7
.  

Negando aos guardiões o direito de propriedade, Platão minimiza as oportunidades e 

as motivações que teriam para se corromperem. Não se veria, por exemplo, governantes que 

enriquecem às custas da penúria da Cidade. Todavia, não seriam os governantes 

demasiadamente infelizes, dada a impossibilidade de usufruir das benesses do poder, mesmo 

vivendo em meio à opulência, recebendo em troca de toda a sua dedicação à Cidade apenas 

moradia simples e frugal alimentação? Platão admite que a vida dos guardiões, de fato, não 

seria tão esplêndida quanto se poderia imaginar, na medida em que se fosse concedido a cada 

cidadão tudo o que quisesse para ser de todo feliz, nem o lavrador seria mais lavrador, nem o 

oleiro seria mais oleiro, nem ninguém mais ocuparia o seu lugar (421a). Por conseguinte, o 

guardião também só o seria na aparência e a Cidade estaria inapelavelmente condenada à 

ruína.  

                                                 
6
 Platão assevera que modelo educacional que fora prescrito não poderia sofrer qualquer modificação, devendo 

ser posto sob a vigilância dos que seriam encarregados da educação, sob pena de que o Estado se degenerasse 

(424b).  
7
 Platão percebeu com tanta clareza quanto Marx que no decurso normal dos acontecimentos todo o poder acaba 

por estar pautado na riqueza (PAPPAS, 1995, p.91). 
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De fato, o que estava em jogo não era a felicidade individual dos guardiões, ou de 

qualquer grupo em específico, mas a felicidade de toda a comunidade. “Ora, presentemente 

estamos a modelar, segundo cremos, a cidade feliz, não tomando à parte um pequeno número, 

para os elevar a esse estado, mas a cidade inteira” (420a-e). Por “Cidade inteira” Platão 

entendia a classe cidadã comum ao seu tempo, a qual acrescenta as mulheres (que 

tradicionalmente não possuíam direito à cidadania), embora não faça qualquer referência à 

situação dos estrangeiros, ou do grupo de trabalhadores livres, mas sem direitos políticos, que 

ajudava a compor a sociedade grega. No que tange à existência ou não de escravos no Estado 

ideal, sem dúvida, trata-se de uma questão controversa: são poucas, e absolutamente 

inconclusivas, as passagens da República em que há alguma alusão ao tema. Eggers Lan 

(1988, p. 53) afirma que se Platão tivesse contemplado a existência de escravos na sua pólis, 

teria pensado uma atividade própria para eles, mesmo que fossem as tarefas mais pesadas ou 

desgastantes, que na Cidade ideal seriam cumpridas pelos trabalhadores “assalariados”. 

Certamente Platão não era conscientemente um antiescravista, já que não foi uma exceção ao 

seu tempo; todavia, ao prescrever as atividades dos cidadãos a partir de seus dons naturais não 

permitiu entrever uma atividade especificamente destinada aos que eram escravos, o que 

indiretamente poderia sugerir a “não naturalidade” da escravidão.  

Aos olhos dos governantes não haveria distinção entre o seu interesse pessoal e as 

necessidades da Cidade, pois fariam o bem comum por considerá-lo idêntico ao bem 

particular. Nota-se que na Cidade ideal política e moralidade estariam indissociavelmente 

ligadas, visto que a boa administração seria atributo de governantes cujo único interesse fosse 

a felicidade de todos. O princípio da especialização funcional, por conseguinte, não se 

mostraria coativo, pois seria emanado das necessidades do próprio Estado, razão pela qual 

todos aqueles que não fossem naturalmente propensos à governança, tampouco a iriam 

almejar, na medida em que a vida do governante seria merecedora de respeito e digna de 

admiração, mas certamente não provocaria inveja. Platão reitera que os governantes atuariam 

por amor à Cidade, “não porque é bonito, mas porque é necessário” (539b). O comum dos 

homens jamais aceitaria a existência ascética a qual os guardiões estariam submetidos, nos 

termos em que o poder se revelaria muito mais um fardo a ser carregado do que uma 

prerrogativa intrinsecamente útil.  
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4 A Justiça na Cidade e no indivíduo 

 

Uma vez fundada a Cidade, tendo sido definida a divisão das classes, os interlocutores 

da República voltam-se metodicamente ao seu objetivo inicial de descobrir onde se 

encontrava a justiça e a injustiça. A Cidade que fora delineada sobre o princípio racional de 

que cada um dos seus membros deveria contribuir com aquilo para o qual estivesse mais 

capacitado, possuía presumivelmente todas as virtudes que lhe fossem necessárias 

(CROMBIE, 1990, p. 105), sendo sábia, corajosa, temperante e justa (427d-e).  

Ora, o Estado platônico estaria constituído por três classes distintas de cidadãos: 

governantes, guardiões auxiliares e artesãos, cada uma delas caracterizada por uma virtude e 

incumbida de uma missão distinta. Os governantes-filósofos, donos de alma racional, 

representariam a sabedoria (sophía) do Estado (428b-e), ocupando os cargos dirigentes, bem 

como todas as prerrogativas legislativas e educacionais. Os guerreiros ou guardiões auxiliares, 

possuidores de uma alma irascível, teriam como virtude principal a coragem (andreia), 

cabendo-lhes a defesa e a vigilância da Cidade (429a-c). A classe mais numerosa do Estado 

seria composta pelos artesãos, a qual compreenderia médicos, agricultores, pedreiros e todos 

os demais artífices que se mostrassem necessários para o bem-estar da Cidade. Possuidores de 

uma alma concupiscível, os artesãos se dedicariam à indústria e ao comércio, bastando-lhes 

apenas a sensibilidade grosseira, tendo a temperança (sophrosine
8
) como virtude 

imprescindível. A temperança, porém, não era definida como uma virtude específica, pois não 

corresponde de forma exclusiva à classe dos artesãos, representando, por seu turno, a 

harmonia entre as classes, baseada na submissão voluntária dos menos aptos aos mais 

capacitados a governar (430d-432a).   

Encontradas as três virtudes referentes às classes de indivíduos que constituem o 

Estado, restava definir a natureza da justiça, que não poderia ser buscada em um lugar 

determinado da Cidade, tampouco representaria a prerrogativa intrínseca de uma classe, mas o 

princípio segundo o qual cada indivíduo deve executar exclusivamente a tarefa que lhe 

corresponde (433a). A justiça seria, portanto,  

 

 

                                                 
8
 Para Crombie (1990, p. 106), sophrosine representava uma espécie de conhecimento acerca das próprias 

limitações e fraquezas, à luz da qual o homem se faz modesto, moderado e sóbrio; ou conforme Jaeger (1989, 

p. 556) o “sereno domínio de si próprio”. Kitto (1970, p. 283), por seu turno, traduz sophrosine como “estado 

de espírito em que nada falta”. Essa significação estaria em perfeita comunhão com aquilo que Platão pretende 

transmitir com o conceito de temperança.    
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o que restava na cidade, daquilo que examinamos – a temperança, a coragem e a 

sabedoria – era o que dava a todas essas qualidades a força para se constituírem, e 

uma vez, constituídas, as preservava enquanto se mantivesse nelas. Ora, nós 

dissemos que a justiça havia de ser o que restava, se descobríssemos as outras três 

(433b).  

 

Platão apresenta a justiça a um só tempo como produto e substrato das demais 

virtudes, encontrada somente no momento em que estas já estivessem estabelecidas e 

plenamente operantes. Sendo referida de outra maneira, a justiça consistiria na perfeição com 

que cada classe do Estado abraça a sua virtude específica, cumprindo a incumbência especial 

que lhe cabe (JAEGER, 1989, p. 556). A justiça surge mais como determinação de uma 

harmonia social advinda da própria organização da Cidade do que como um atributo 

específico. Por seu turno, a injustiça surgiria no momento em que os cidadãos 

desempenhassem tarefas que estavam fora da sua alçada, especialmente quando um artífice 

intenta tornar-se guardião, ou quando um soldado governa. “Logo, a confusão e mudança 

dessas três classes umas para as outras seria o maior dos prejuízos para a cidade e com razão 

se poderia classificar de o maior dos danos. [...] Por conseguinte, é isso a injustiça” (434a-c).  

Analogamente à justiça na Cidade, que se estrutura sobre três funções essenciais e suas 

respectivas virtudes, também no indivíduo a justiça se apresenta através da perfeita comunhão 

entre as três partes que constituem a alma, a saber, as partes concupiscível, animosa e 

racional. O comportamento humano deflui de três fontes principais, quais sejam, desejo, 

emoção e conhecimento
9
, que correspondem perfeitamente às classes que o Estado possui: 

“porventura não é absolutamente forçoso que concordemos que em cada um de nós estão 

presentes as mesmas partes e caracteres que na cidade?” (435e). Esses três elementos 

constitutivos da conformação humana se encontram presentes em cada indivíduo, embora se 

distribuam heterogeneamente. Platão fundamenta a tripartição da alma na concepção já 

amplamente discutida da especialização das funções, que nesse ponto específico significa a 

impossibilidade de um indivíduo “ao mesmo tempo, realizar ou sofrer efeitos contrários na 

mesma das suas partes relativamente à mesma coisa” (436b). O fato de um mesmo indivíduo 

pensar, irritar-se ou ser acometido por desejos referentes às necessidades instintivas, denota 

que cada uma das referidas ações brota de uma porção distinta da alma.  

A analogia entre as partes que constituem o Estado e as faculdades da alma implica 

forçosamente uma correspondência entre as virtudes do Estado e as virtudes do cidadão. 

                                                 
9
 Semelhantemente ao que Freud afirmaria no século XX, Platão identifica o conflito interior como o “mais 

intrínseco e importante fato da existência humana e como fenômeno mais revelador da estrutura da 

personalidade” (PAPPAS, 1995, p. 105). O que Platão chamava de injustiça, seria de forma aproximada o que 

Freud considera como neurose, caracterizada pelo desequilíbrio entres as partes da “alma”. 
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“Logo, segundo julgo, ó Gláucon, diremos que o homem justo o é da mesma maneira que a 

cidade é justa” (441d). Se a Cidade se mostrava justa pela ação conjunta e especializada de 

seus membros, a justiça individual não poderia ser outra senão a submissão das instâncias 

inferiores da alma (irascível e concupiscente) ao elemento racional. Em outras palavras, a 

justiça no indivíduo representaria a “conformação interior da alma, de acordo com a qual cada 

uma das partes faz o que lhe compete e o Homem é capaz de dominar e de consagrar numa 

unidade a multiplicidade contraditória das suas forças internas” (JAEGER, 1989, p. 557). 

Nesses termos, tanto no Estado perfeito quanto na alma perfeita a justiça se estabelece como a 

virtude que unifica e sustenta as demais virtudes. 

 

5 Considerações finais 

 

É na concepção de virtude como desenvolvimento de uma função própria que Platão 

estabelece as bases do seu Estado Ideal e a determinação da essência da justiça. O termo 

grego arete, que é tradicionalmente traduzido por virtude, faz alusão ao cumprimento da 

missão própria de um ser; portanto, falar em virtude no contexto da República é fazer 

referência às qualidades intrínsecas a cada cidadão e que orientariam a sua ação específica na 

Cidade. O homem virtuoso para Platão era aquele que cumpria a função para a qual estivesse 

naturalmente disposto o que, obviamente, não exclui os aspectos morais inerentes à 

convivência em comunidade. 

Para Platão, a justiça no Estado estaria fundamentada na observação ao princípio 

racional da divisão especializada das tarefas, isto é, a cada um (ou cada grupo) a incumbência 

que lhe fosse naturalmente propensa. No que se refere ao âmbito individual, a justiça se 

manifesta pela submissão voluntária e consciente das instâncias inferiores da alma (ira e 

desejos) ao elemento racional. Por conseguinte, a justiça não poderia ser pensada 

simplesmente enquanto ordenamento jurídico regulador das relações sociais, mas como 

virtude introjetada na própria organização social, daí a serem desnecessários os juízes na 

Cidade ideal: cada cidadão seria o seu próprio juiz, submetendo-se individualmente ao 

elemento racional e coletivamente ao grupo que representava a sabedoria do Estado.  

O Estado ideal que Platão se esforça por delimitar estaria constituído por três classes 

distintas: artesãos, guerreiros ou guardiões auxiliares e governantes; cuja estrutura seria 

definida a partir da virtude inerente a seus membros, a saber, respectivamente, temperança, 

coragem e sabedoria. Conforme aponta argutamente Paviani (2008, p. 60), “o indivíduo e a 

pólis constituem-se numa única realidade relacional. O psicológico não é separado do 
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sociológico”. Em Platão a correspondência entre o Estado ideal e a alma é perfeita, havendo 

uma irrevogável interdependência entre ambos. A divisão comportamental dos cidadãos e a 

consequente especialização funcional fornecia à Cidade uma harmonia baseada na 

organização hierárquica das funções, de acordo com a sua complexidade e tendo em vista a 

eficiência na sua execução. Os homens não são iguais uns aos outros e não há nessa afirmação 

nada de preconceituoso, como não há também qualquer resquício de elitismo tendencioso: os 

indivíduos diferem no tocante às suas habilidades e potencialidades.  

Através da elaboração dos planos do seu Estado ideal, pautado na divisão das classes e 

na definição dos parâmetros educacionais básicos, Platão pavimenta o caminho para a 

inserção de um dos princípios nucleares do seu pensamento político, a saber, a necessária 

reaproximação entre política e filosofia, elementos que até então se encontravam cindidos, 

quando não em estado de inequívoca oposição. Com efeito, Platão julga conditio sine qua non 

para a efetiva edificação do Estado ideal, que filosofia e poder político estivessem nas 

mesmas mãos, sob pena de nunca cessarem os males da Cidade (473d): somente em uma 

Cidade sabiamente governada é que poderia imperar a justiça. A harmonia e, por conseguinte, 

a justiça, tanto na Cidade quanto no indivíduo, seriam incumbência do filósofo convertido em 

governante, ou mais precisamente, do governante que possuísse as características e qualidades 

de um verdadeiro filósofo.   

No entanto, cabe ressaltar o caráter normativo da República e a sua função de 

delimitar os traços fundamentais do que Platão poderia considerar um Estado perfeito, mas 

não um projeto factível. A República marca a escalada até os modelos perfeitos de Estado e 

organização social e político-educacional, pautados na perenidade do mundo inteligível, não 

importando se esse projeto seria realizável ou em que medida (592b): era o Estado ideal, 

concebido em condições ideais. A República não era, portanto, um projeto de cunho prático, 

tampouco um sonho imaterial e irrealizável, mas uma leitura crítica da crise política e 

educacional que as cidades gregas enfrentavam (CHÂTELET, 1985, p. 263), cuja importância 

se reflete na afirmação do ideal normativo que ilumina a possibilidade de edificação de uma 

pólis virtuosa. 
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