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Resumo 

 

A temática da justiça é pedra angular do projeto teórico da República, de Platão. 

Nessa obra, a compreensão do que é a justiça e de como ela deve se manifestar na relação 

indivíduo-pólis (369a) é o alicerce de toda uma filosofia que visa o alcance da verdade 

relativa ao Belo, ao Nobre e ao Justo. E por esse motivo, tais problemas principiam o diálogo 

platônico. Contudo, a análise do conceito de justiça – concentrado no entremeio dos Livros I e 

IV da República – nos remete inevitavelmente à problemática nómos-phýsis, que subjaz aos 

argumentos em pauta no diálogo, exigindo uma reflexão atenta acerca de vários outros 

problemas inerentes ao pensamento ético-político grego. Na verdade, para começar a propor 

seu modelo de Politeía, Platão precisa responder às questões abertas por essa problemática: 

lei ou natureza, qual delas é o fundamento que confere legitimidade ao exercício do poder, à 

elaboração das leis, à prática da justiça? No plano jurídico, essa problemática abrange a 

questão do naturalismo-positivismo jurídico e no plano ético, à relação entre autonomia-

heteronomia na relação entre indivíduo e pólis. Na República, Platão resgatará toda a tradição 

que o antecipa, dialogando com o pensamento político de sua época, através dos argumentos 

de Sócrates para com os seus interlocutores no diálogo. Para responder à problemática e 

fundamentar sua concepção de justiça, Platão investigará a natureza da dikaiosýne, mostrando 

– simultaneamente – o papel da phýsis em relação ao nómos e vice-versa. Em outras palavras, 

para mostrar qual desses pólos têm preeminência sobre a justiça, esse filósofo buscará 

conhecer a natureza dela, analisando a legitimidade da expressão nomotética da mesma e sua 

correta aplicação, em vista de uma pólis realmente justa. Assim, terá que se comprometer com 

análises ontológicas e gnoseológicas – sem falar do projeto de paideia – que se articulam a 

partir do Livro II. Para contemplar essa investigação, nossa pesquisa apresentará o 

desenvolvimento das concepções de justiça, nómos e phýsis na tradição do pensamento grego, 

para então compreendermos como esses elementos ingressam no âmbito da filosofia política 

platônica. Analisaremos, pois, as raízes da problemática nómos-phýsis a partir do sentido pré-

platônico desses conceitos, intercalados com o de justiça, que, por sua vez, atravessam a 

mítica tradição arcaica, o advento da pólis, o florescimento da filosofia pré-socrática, 

ganhando destaque à luz do movimento sofista, cuja leitura da questão nómos-phýsis é tensa, 

não unilateral, como nos fazem crer muitos manuais. O eixo deste trabalho se arraiga, 

portanto, na relevância que a problemática nómos-phýsis tem na compreensão do argumento 

platônico acerca da justiça. Diante de tudo isso, abrir-se-ão algumas hipóteses que 

buscaremos defender: não só vislumbraremos a não homogeneidade da compreensão sofística 
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acerca da problemática, como chegaremos à conclusão de que Platão é (sim) um idealista, 

mas totalmente pragmático. Ao colocar a justiça e, consequentemente, o nómos, sobre o 

critério da phýsis, notaremos que, por mais decisiva que seja – ao alcance da verdadeira 

justiça – o alcance do supra-sensível, a filosofia platônica não se encerra no Mundo das 

Ideias, pois parte do sensível – do mundo prático – e retorna para ele. 

 

Palavras-chave: justiça, nómos, phýsis, Platão, sofistas.  
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Résumé 

 

Le thème de la justice est la pierre angulaire du projet théorique dans la 

République de Platon. Dans ce travail, la compréhension de ce qu'est la justice et de la façon 

dont il devrait se manifester par rapport individu-pólis (369e) est le fondement de toute une 

philosophie qui vise à la réalisation de la vérité concernant le beau, le noble et juste. Et pour 

cette raison, de tels problèmes ont commencé le dialogue platonicien. Cependant, l'analyse de 

la notion de justice - concentré entre les livres I et IV de la République - nous conduit 

inévitablement au problème nómos-phýsis, qui sous-tend les arguments discutés dans le 

dialogue, ce qui nécessite une réflexion approfondie sur les divers autres problèmes inhérents 

au pensée grecque éthique et politique. En fait, pour commencer proposer leur modèle de 

Politeia, Platon doit répondre aux questions ouvertes par cette loi ou la nature des problèmes, 

dont l'un est le fondement qui donne une légitimité à l'exercice du pouvoir, l'élaboration des 

lois, la pratique de la justice? Sur le plan juridique, cette question porte sur la question du 

naturalisme-positivisme juridique, au plan éthique, la relation entre l'autonomie-hétéronomie 

dans la relation entre l'individu et la polis. Dans la République, Platon rachet la totalité de la 

tradition qui anticipe le dialogue avec la pensée politique de son temps, à travers les 

arguments de Socrate envers leurs interlocuteurs dans le dialogue. Pour répondre à ce 

problème et expliquer sa conception de la justice, Platon étudie la nature de projection 

dikaiosýne - en même temps - le rôle de la physis par rapport à nómos et vice-versa. En 

d'autres termes, pour montrer que ces pôles ont la prééminence sur la justice, le philosophe 

cherchera à connaître la nature de celui-ci, l'analyse de la légitimité de l'expression de la 

nomothétique même et son application correcte, en vue d'une juste vraiment pólis. Ainsi, 

Plato s’engagerá avec l’analyses ontologiques et gnoséologiques – pour ne pas mentionner la 

conception de la paideia - qui articulent du Livre II. Pour contempler cette recherche, notre 

étude présentera le développement des conceptions de la justice, nómos et phýsis dans la 

tradition de la pensée grecque, puis comprendre comment ces éléments entrent dans la 

philosophie platonicienne politique. Analyser donc les racines du problème nómos-phýsis de 

la pré-platonicienne sens de ces concepts, entrecoupées de justice, qui, à son tour, traversez la 

tradition mythique archaïque, l'avènement de la pólis, l'épanouissement de la philosophie pré-

socratique prend de l'importance à la lumière du mouvement sophistique, dont la lecture de la 

question nómos-physis est tendue, pas unilatérale, comme beaucoup voudraient nous le faire 

croire les manuels. L'axe de ce travail est enraciné, donc la pertinence de la question nómos-

physis a en comprendre l'argument platonicien de la justice. Compte tenu de tout cela, va 
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ouvrir certaines hypothèses qui cherchent à défendre: non seulement vislumbraremos 

l'inhomogénéité de la compréhension des sophistes sur le problème, comment pouvons-nous 

obtenir la conclusion que Platon est (oui) un idéaliste, mais tout à fait pragmatique. En plaçant 

la justice et donc les nómos sur le critère de la phýsis, nous constatons que de plus décisif, 

c'est que - à la portée de la vraie justice - la portée du suprasensible, la philosophie 

platonicienne ne se termine pas dans le monde des idées, des partie sensible - le monde 

pratique - et y revient. 

 

Mots-clés: Justice, nomos, physis, Platon, sophistes. 
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Introdução 

 

 Conforme assevera Werner Jaeger (2001, p. 754), os gregos antigos sempre 

demonstraram uma forte tendência ao descontentamento a respeito da imperfeição do 

existente. Desde a era homérica, isso já os impelia a posturas reflexivas acerca do 

entendimento do ideal de ordem, de perfeição, então pautado nos fundamentos do logos 

mítico e que serviu de campo fértil para a expansão da racionalidade filosófica. 

 No âmbito desse complexo especulativo, o problema da consecução de uma vida 

social excelente foi – deste os tempos dos poetas arcaicos, como Hesíodo – algo 

extremamente decisivo para os gregos em vista de sua experiência histórico-cultural singular. 

De fato, há muito na retaguarda daquilo que se tornou a política em seu sentido mais 

sistemático, por ocasião da época clássica da polis ateniense. Desde os primeiros poemas – 

que idealizavam o padrão da eunomia1 – às mais intrincadas especulações retóricas e 

dialéticas do século V a. C., o problema da política nunca deixou de manter certo 

protagonismo. 

 Na era arcaica2, o mundo grego conservou um código moral configurado na 

religião mítica e cultivado principalmente pelos poemas homéricos. Nesse contexto, a 

estruturação da sociedade seguia dois referenciais básicos: os deuses e os basileis. Todas as 

demandas sociais eram resolvidas através de sentenças divinas (thêmistas) proferidas pelos 

reis, que canalizavam normativamente a vontade (boulé) divina. Desse modo, cada basileus 

era investido pelos deuses para dirigir as ações, através de um costume fundado nas tradições 

religiosas e não-escritas, cujos limites eram instituídos pela thêmis3 e se manifestavam na 

                                                           
1 Boas leis, fundamentais para um bom governo. Encontramos referências à eunomia em duas obras de Pindaro: 
Némmènnes. Texte établi et traduit par Aimé Puech. Tomo 3. Paris: Belles Lettres, 1967, 4, 24 e Isthmiques. 
Texte établi et traduit par Aimé Puech. Tomo 4. Paris: Belles Lettres, 1967, 9, 29. Já Platão faz referências à 
eunomia nas Leis, 815b e na República, 462a-b, quando a apresenta como o maior bem que o legislador deve 
visar para a organização da cidade. Para o livro Leis estaremos usando a tradução de Edson Bini, publicada em 
1999 pela Edipro. Quanto à República, usaremos a tradução de J. Guinsburg, conforme consta nas referências 
bibliográficas.     
2 Assumimos a leitura estabelecida pelos estudiosos helênicos para quem a Grécia arcaica compreende o 
intervalo entre os séculos VIII e V a. C. 
3 A Thêmis (Qe/mij) é a personificação da justiça. Filha de Urano e de Gaia, é a segunda esposa de Zeus, mãe das 
Moiras e das Horas, a quem é confiada a ordem das coisas, como nos mostra HESÍODO. Teogonia: a origem 
dos deuses. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Massao Ohno-Roswitha Kempf Editores, 1981, v. 16, 135 e 901. 
Nas sociedades arcaicas, os indivíduos viviam conforme a lei dos deuses, que eles diziam ser a thêmis, a 
representação da sagrada justiça, as normas de comportamento próprias da vontade (boulé) dos deuses. Na 
narração teogônica, a deusa Thêmis é a genitora da justiça, das leis consuetudinárias, isto é, da lei dos costumes.  
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própria natureza. Portanto, como advogou Rachel Gazolla: “nómos e phýsis estão imbricados 

na consciência da comunidade grega arcaica”4. 

 Apesar de não serem feitas por homens, as leis na era arcaica exerciam forte 

coesão entre eles, por causa da concentração do ethos em torno do paradigma religioso. 

Contudo, com o advento da pólis e a preeminência da palavra, o mito passou a ser 

questionado em várias frentes, como, por exemplo, no tocante à sua coerência discursiva, à 

clareza e universalidade de sua aplicação normativa, detalhes fundamentais para uma 

sociedade que se estruturava sob o modelo da funcionalidade burocrática. Em outras palavras, 

a ausência de bases para a fundamentação de uma vida social regida por princípios universais 

e objetivos se refletia na diversidade de prescrições morais que, mesmo até incompatíveis 

entre si, dirigiam a prática comum. Diante disso, tornou-se inevitável o seguinte 

questionamento: quem ou o que fundamenta a instituição das leis, do poder, enfim, a justiça? 

 Outro fator que corroborou decisivamente para a separação dos pólos nómos-

phýsis foi a ruptura com a consciência arcaica estabelecida pela racionalidade filosófica 

emergente nos séculos VII-VI a. C., a partir da teorização à qual a phýsis foi submetida. Os 

pré-socráticos não destituíram o nómos da dinâmica da phýsis, o que se explica pela tentativa 

de justificação do mundo humano como uma extensão do Logos cósmico, onde as próprias 

noções de justiça e de lei derivam do cosmos. Apesar disso, essa postura reflexiva da filosofia 

será crucial na gradativa ambivalência que se estabelecerá entre lei e natureza, captada 

distintamente pelos sofistas.  

 O dissenso entre os pré-socráticos a respeito do princípio gerador do universo foi 

tomado por muitos sofistas como uma demonstração da impossibilidade de conhecimentos 

universalmente válidos, o que se estendia ao espaço do ethos. Isso os fez questionar, portanto, 

se haveriam razões para referenciar o mundo da cultura a partir de leis absolutas derivadas da 

natureza. Isso endossou a pergunta pelos fundamentos do bem-agir e da boa lei, em meio ao 

afastamento dos paradigmas sagrados da thêmis, lei divina. 

 Por imergirem em discussões voltadas ao homem como centro do cosmos, 

podemos constatar – na esteira de Kerferd – os sofistas como “os primeiros a colocar 

claramente o problema da relação entre leis e exigências da natureza humana”5, estabelecendo 

uma verdadeira virada ontoepistemológica em relação aos pré-socráticos. Nessa perspectiva, 

os sofistas trouxeram os pressupostos morais e políticos para o campo da imanência, sejam os 

                                                           
4 GAZOLLA, Rachel. O ofício do filósofo estóico: o duplo registro do discurso da Stoá. São Paulo: Loyola, 
1999, p. 25. 
5 KERFERD. O movimento sofista. Trad. de Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003, p. 196. 
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que defendem a preeminência do nómos nos trâmites políticos e no constrangimento a ação 

humana, sejam os que, contrapondo-o, advogam a primazia da phýsis para os mesmos fins. 

 Seja quem for o agente, a atividade nomotética pressupõe a preferência por tal 

nómos e não por outro, o que implica a invocação – implícita ou explícita – de algo que não é 

simplesmente nómos6. Ante as demandas da época clássica, a emergência dessa compreensão 

foi decisiva ao pensamento político, que precisando fundamentar-se, submeteu-se a muitos 

questionamentos: o que subjaz à justiça, ou especificamente uma lei justa? Em outras 

palavras, qual o paradigma que define uma lei como justa para uma necessidade específica da 

pólis?  Alguma convenção (nómos) ou algum elemento natural (phýsis)? Sendo convenção, 

estabelece-se sob que direito?  Mas se natural, o será em relação a que(m): ao cosmos, 

estritamente aos homens, ou a um tipo específico de homem? Um homem é excelente 

conforme sua ação motivada pelas normas constituídas ou pelas prescrições da natureza? 

Além disso, o que se entende por phýsis? Ela se encerra no sensível, ou o transcende? 

 Essas perguntas abriram caminho para o debate filosófico empreendido por Platão 

na direção do pensamento sofístico, que, heterogêneo, por sua vez, condensava as 

perspectivas mais elaboradas da época, como se pode inferir no Livro I da República, pela 

presença plural de interlocutores se revezando na discussão de seus pontos de vista. Nessa 

obra, ponto culminante das reflexões desta pesquisa, Platão almeja estabelecer uma síntese ao 

problema do(s) fundamento(s) da justiça, campo de onde dimanam as leis, o poder, o direito, e 

único de onde pode surgir um Estado perfeito. 

 Tanto Sócrates, quanto seus interlocutores articulam um diálogo cujos 

desdobramentos respondam à pergunta pelo modo justo de fundamentar a pólis, em vista de 

sua eudaimonia7. Apesar de ter a justiça como tema central, os argumentos que irrompem no 

Livro I obrigam uma análise acerca dos fundamentos da justiça, que, não obstante, sejam 

quais forem as posições, variam entre os pólos do nómos ou da phýsis, exigindo uma 

abordagem que se aprofunda a partir do Livro II, quando Platão passa a empreender uma 

investigação ontoepistemológica da justiça. Afinal, ele acreditava que qualquer projeto 

político – tal como o que desejava para sua cidade-estado – só seria bem sucedido se os 

                                                           
6 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 362. 
7 Em relação a isso, para Vegetti, “a concepção de justiça constitui (...) um nó conceitual de importância decisiva 
para responder a questão ético-política de como se deveria conduzir a vida, tanto individual, quanto coletiva, da 
melhor maneira” Guida alla lettura della Repubblica di Platone. 5 ed. Roma-Bari: Editori Laterza, 2011. p. 39. 
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homens discernissem o politicamente justo, através do justo em si, por meio do conhecimento 

filosófico, como se atesta em sua Carta VII8. 

 A pergunta pela natureza da justiça é reveladora: introduz o projeto político da 

República, que emaranha os destinos dos indivíduos e da sociedade, panorama ético e 

político, sob a guia da Ideia metafísica do Bem. Nela, a problemática nómos-phýsis ganha 

visibilidade, afinal, exige que se reflita se há bases axiológicas inexauríveis que sustentem a 

validade do nómos, a legitimidade da convenção (que o prescreve), ou se estes aspectos estão 

subjugados às mudanças próprias das instituições políticas. 

 A propósito do que dissemos acima, podemos citar alguns exemplos de 

problemáticas e concepções colocadas pelos sofistas e por Platão, que, por sua vez, não 

perderam importância no cenário social e político: a discussão entre o direito natural (ou 

jusnaturalismo) e o direito positivo; a desilusão frente aos discursos políticos, pautados na 

persuasão; a moral da conveniência que relativiza os padrões éticos tão logo se possa dar um 

“jeitinho”, confrontando particular e universal; a crise dos paradigmas legais, como do 

próprio poder do Estado, que tenta recuperar-se enquanto referencial, em meio à corrupção, às 

politicagens partidárias, à descrença popular perante a aplicação da justiça. 

 Desde a sua origem grega, a filosofia existe enquanto diálogo com as várias crises 

humanas. O tema dessa dissertação toca diretamente esse ponto: uma crise, de viés ético-

político, iniciada desde a fase arcaica, que tensiona esse modelo de sociedade e sua tradição 

cultural, a fim de prover – aos homens – uma maior consciência de seu papel no cosmos. 

Entretanto, a problemática nómos-phýsis transpõe esses limites, invadindo outros campos, 

como o da ontologia e da epistemologia. 

 Volvemos nosso olhar para a época em que a pólis ateniense urgia por uma 

resposta acerca do conceito de justiça, da qual se esperava dimanar toda uma compreensão 

acerca da ética, da política e do direito. Contudo, a miscelânea de concepções expostas pelos 

pensadores da época era compatível com a efervescência cultural vivida, especialmente no 

séc. V a. C, o que nos inseria a consciência do desafio de entender a síntese proposta por 

Platão, que tem como base as principais tendências de pensamento da época. 

 Nossa ideia inicial era pensar a problemática nómos-phýsis nos Livros I-IV da 

República de Platão, enviesando a análise com o problema da justiça, por ser o tema que 

impulsiona a problemática e por estar no foco da obra que Platão – em sua Carta Sétima – 

                                                           
8 PLATÃO. Carta VII . Texto estabelecido e anotado por John Burnet; Introd. de Terence H. Irwin; Trad. do 
grego e notas de José Trindade Santos e Juvino Maia Jr. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2008, 
325b-326b. 
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considerava central em sua filosofia9. Contudo, logo de início, já nos surgia uma pergunta 

desafiadora: o que este estudo podia trazer de relevante num campo temático cuja vasta 

tradição de estudos parece exaurir mais análises? Além disso, como não repetir o já dito, sem, 

contudo, inventar Platão? Descobrimos a resposta, tão logo imergimos na obra platônica sem 

mediações críticas.  

 Como imperativo inicial, descobrimos que ler Platão é o ponto chave da 

originalidade de qualquer estudo. Só assim poderíamos relê-lo com o subsídio dos 

comentadores clássicos, como também dos mais recentes, a quem dispensamos dedicada 

atenção, objetivando pensar o que vem sendo pensado para além dos clássicos.  

 A leitura da República (como de toda a obra platônica) é um campo extremamente 

fértil em questões e respostas, nem sempre definitivas, o que atesta sua perene atualidade. 

Como fonte inexaurível de pesquisa, o texto por si só já responde à dúvida primeira, o que 

percebemos tão logo ingressamos em seus diálogos, o que, a propósito, nos suscitou duas 

outras conclusões: ler Platão sem recorrer primeiramente à sua obra, ou fazer isso de forma 

apressada são passos incontornáveis para engessar seu pensamento em rótulos, quase sempre 

equivocados. Como exemplos disso, podemos destacar duas tendências comuns: a 

compreensão de um Platão puramente idealista, cujos objetivos racionais desprezam a 

pragmática das relações sociais; a afirmação da homogeneidade do pensamento sofístico na 

defesa do convencionalismo (nómos) na determinação da justiça. 

 Conforme avançávamos no assunto, fomos apresentados a outros problemas não 

menos instigantes, que nos iam remetendo a outras obras, convidando-nos a entender a obra 

platônica como um todo articulado. Por mais que cada diálogo tenha um tema central, Platão 

não se furta a desenvolver até mesmo temas outrora trabalhados, motivando-nos a amadurecer 

com ele.  

 No decorrer do nosso estudo, fomos percebendo objetivamente as razões da 

grande influência teórica da filosofia de Platão notada – direta ou indiretamente – em quase 

todos os pensadores políticos da tradição posterior. Acreditamos que esse papel de referência 

pode ser justificado por ter sido Platão o primeiro da tradição filosófica a tentar sistematizar a 

justiça, a fim de extrair dela um bom modelo sócio-político, imune aos paradoxos e 

inconsistências próprias da dinâmica do tempo e da sociabilidade, sem idealizá-la, nem torná-

la relativa.  

                                                           
9 PLATÃO apud JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 4. ed. Trad. Artur M. Parreira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 608. 
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 Os diálogos de Platão – especialmente a República – oferecem vários subsídios 

filosóficos para refletirmos os rumos do contexto sócio-político atual. Vamos dar um 

exemplo: quando falamos de problemas comuns a esses regimes políticos, como a corrupção, 

podemos encontrar sugestões consistentes quando Platão aborda a questão do processo de 

formação do Estado, através da educação da alma; afinal, os cargos mais complexos da 

administração pública devem ser assumidos por pessoas que sejam melhor preparados para 

tal, por meio de uma educação intelectual rigorosa, mas não só: no tocante às questões 

técnicas, educar a psyqué de cada um para o comedimento (métron) no trato com a coisa 

pública, imiscuindo-se de levar vantagens pessoais quando houver brechas para isso.  

 A educação do corpo e da alma, o imperativo ascético do governante, tudo isso 

converge para um difícil, mas equilibrado perfil formativo, que, certamente, cercearia a 

participação das pessoas que ingressam na política por mera conveniência. Contudo, há uma 

dificuldade na possível aplicação do proposto por Platão acerca desse processo de formação: 

há uma dificuldade em se aplicar – nos dias atuais – o que Platão sugere quanto à formação do 

Estado (A República, I-IV) porque, relegando o poder político aos melhores por natureza, esse 

filósofo nos colocaria em dificuldades para distinguirmos quem seriam os melhores. Tendo 

que buscar critérios para isso, provavelmente mal passaríamos do primeiro passo: saber como 

distinguir quem são os melhores, e depois, como justificar aquilo que lhes faz ser melhores. 

Essa tarefa tornou-se mais simples para Platão, pois conseguiu viabilizar esse pensamento 

com uma fundamentação metafísica e, ao mesmo tempo, epistemológica: o critério – para o 

filósofo – fundado nas teorias da anamnese e da metempsicose: os mais sábios são aqueles 

que mais se aproximaram da perfeição das ideias nos ciclos de reencarnação e podem recordá-

las com mais clareza. 

 Diante de todas as questões que se entrecruzam com a problemática nómos-phýsis 

que dela dimanam, buscamos o suporte primaz do texto platônico, que nos possibilitou 

melhor entender e problematizar questões advindas dos comentadores, como também inserir 

nossas perguntas. Assumimos as contribuições de autores clássicos como M. Untersteiner, W. 

Jaeger, W. K. C. Guthrie, J. Romilly, C. Mossé, J. P. Vernant e outros, juntamente com outros 

cujos estudos mais recentes – que, como M. Vegetti – reafirmam a atualidade da filosofia de 

Platão e a inesgotável riqueza de seus textos. Também não dispensamos um diálogo com 

alguns estudiosos brasileiros, por intermédio de seus artigos especializados. 

 O primeiro capítulo da dissertação serve como uma reflexão propedêutica e 

imprescindível do pensamento grego anterior a Platão, porque ao estudar os problemas de seu 

tempo, entra em contato com a tradição anterior, cuja influência não pode ser subtraída à 
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maturação da problemática nómos-phýsis e é amplamente notada em muitos trechos da 

República.  

 Antes, pois, que nossa análise incida sobre a problemática, faz-se necessário 

desvendar os focos de análise e as influências teóricas dos sofistas e do próprio Platão, 

detectadas a partir da cultura homérico-hesiódica. Nela investigaremos os conceitos de 

justiça, nómos e phýsis. Refletida na intersecção entre ordem cósmica e ethos social, a 

consciência da relação entre lei e natureza já existia nessa tradição épica, mas sem 

ambivalências, o que passa a mudar com o advento da pólis e a resignificação da ideia de 

nómos. A seguir, ilustrando o tenso processo de manutenção e de superação da unidade 

arcaica entre nómos-phýsis, enfocaremos a leitura que a filosofia naturalista estabeleceu 

partindo da compreensão do cosmos e da phýsis ao entendimento da justiça em sua relação 

com as leis humanas. Realizaremos o entrelaçamento de tudo isso frente problema da 

afirmação da racionalidade grega a partir dos pólos autonomia x heteronomia, destacando as 

relações entre isso e a problemática. Contudo, nos últimos itens do capítulo, versaremos sobre 

a expressa tematização da problemática nómos-phýsis por parte dos sofistas, legitimada como 

um problema filosófico a partir do confronto intelectual elaborado por eles em relação aos 

elementos levantados na tradição precedente, principalmente como resposta aos pré-

socráticos10.  

 No âmago da apresentação das perspectivas adotadas por alguns sofistas, 

partidários ora do nómos, ora da phýsis, estaremos não só apresentando a imagem da política 

clássica e suas muitas teorizações, objetos de estudo para Platão, como também desvelando 

uma leitura que apresenta ambivalência dentro do próprio movimento sofista, no tocante a 

preeminência política dos termos da problemática.  

 O segundo e terceiro capítulos são centrais à dissertação, pois congregam o eixo 

temático, ponto de convergência das exposições anteriores e fonte de nossas teses. 

Adiantamos que todas as citações da República serão postas no corpo do texto, para evitarmos 

a repetição excessiva de notas de rodapé, como também promover uma maior fluidez da 

leitura.   

 No capítulo dois, adentraremos nos livros I, II, III e IV da República a fim de 

compreendermos como Platão se posiciona frente ao problema nómos-phýsis a partir dos 

argumentos de seus interlocutores. Observamos que não nos restringiremos a somente analisar 

                                                           
10 W. K. C. Guthrie afirma que, “apesar da mudança de interesses dos fenômenos naturais para os negócios 
humanos, há todavia liames essenciais entre a tradição pré-socrática e o novo fermento intelectual gerado pelos 
sofistas” Os sofistas. Trad. de João Resende Costa. São Paulo: Paulus, 1995, p. 10. 
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o problema nos pontos onde ele floresce com maior evidência, para não fragmentarmos o 

estudo. A problemática não está isolada em trechos específicos do diálogo, mas se revela 

como basilar em todo o processo de argumentação que se desenvolve sobre a justiça. Não nos 

furtamos, portanto, de expor os caminhos dialéticos do texto, como se notará principalmente 

no subcapítulo 2.1, mas o faremos sem desviar o foco de análise. Os diálogos platônicos não 

podem ser lidos fragmentadamente, em razão de sua complexidade.  

 Como consequência disso, mostraremos no terceiro capítulo como e por que a 

abordagem platônica sobre a problemática se faz basilar para a compreensão do argumento 

platônico sobre a justiça. Retomando as leituras do capítulo anterior, discutiremos as razões 

da relevância da problemática para os intentos teóricos da obra. Trabalharemos primeiramente 

em como isso se dá a partir da aporia dialética expressa no Livro I, passando pela investigação 

ontoepistemológica da natureza da justiça até a síntese platônica. Nesse momento, 

apresentaremos três perspectivas de análise que assumimos na leitura dessa síntese à 

problemática: primeiro, a intersecção entre o dilema nómos-phýsis e a teoria das partes da 

alma, em vista do projeto educativo dos cidadãos; em segundo lugar, as aproximações e 

distanciamentos do conceito platônico de justiça em relação à ideia de justa-medida emersa da 

tradição; e por fim, uma crítica aos discursos genéricos que imprimem na tradição um rótulo 

puramente idealista, não-pragmático a respeito de Platão. 
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Capítulo I. Justiça, nómos e phýsis no pensamento grego pré-platônico 

 

1.1. Justiça, nómos e phýsis na tradição homérica e hesiódica 

 

A fim de ingressarmos no modus vivendi da Grécia arcaica, tomaremos como eixo 

inicial as obras Ilíada e a Odisséia, de Homero, como também a Teogonia, de Hesíodo, a fim 

de refletiremos alguns elementos culturais inerentes a esse período histórico, para melhor nos 

aproximarmos do entendimento de época das noções de justiça, nomos e physis. Apesar de ser 

uma obra possivelmente posterior às homéricas11, a Teogonia canta o universo mítico das 

origens, servindo-nos como guia primaz, já que a própria Ilíada narra um mundo já 

organizado conforme a cosmogonia dos deuses olímpicos: a Grécia proto-arcaica12 

(possivelmente séc. XIII-XII a. C.)13. 

Como um autêntico poema didático de cunho religioso, a Teogonia narra o 

processo de instituição da ordem no mundo dos deuses, reverenciando a Zeus e demais deuses 

olímpicos como os modelos ideais da civilização humana14. Zeus é o princípio mítico-

civilizador da cultura grega. Antes dele não havia um ethos instituído sobre uma Thêmis: 

reinava o caos primordial. Zeus irá estabelecer a ordem, o mundo das normas, a realidade do 

bom costume, a própria Justiça, divina e humana.  

Sobre a origem mítica da Justiça, Hesíodo diz ter sido ela gestada pela deusa 

Thêmis, representante da grande Lei instituída no juramento dos deuses olímpicos, após a 

Titanomaquia15. Durante esse episódio mítico, ela escolheu ficar ao lado dos Cronidas, 

                                                           
11 Cf. AULO GÉLIO. Noites Áticas. Trad. de José Rodrigues Seabra Filho. Londrina: EDUEL, 2012, III, 11. 
12 Para uma periodização mais abalizada (em vista do decorrer dessa dissertação), assumiremos como referência 
a seguinte cronologia: período proto-arcaico (do século XVI ao XII a. C.); o período conhecido como Idade das 
Trevas grega (do século XI ao IX a. C.), marcado por um grande movimento migratório no Mediterrâneo; 
período arcaico (do século VIII ao VI a. C.); período clássico (do século V ao IV a. C.); e período 
helênico/alexandrino (do século IV ao III a. C.). 
13 É preciso ressalvar que apesar de se especular que a Ilíada narre episódios que remontam aos séculos XIII-XII 
a. C., temos nela alguns elementos culturais típicos da época em que se acredita ter vivido Homero (século VIII 
a. C., período adventício da pólis), como por exemplo, a existência de reuniões em assembléia, prefigurando a 
ágora. Nos versos 53 a 58 do Canto I da Ilíada, Aquiles convoca o povo à ágora para discutirem os motivos da 
peste que assola o exército dos Dânaos. A presença desse espaço de debate público também pode ser notada na 
Ilíada, no verso 490 do Canto I, versos 443 e 444 do Canto IX, versos 497-506 do Canto XVIII, como também 
em algumas passagens da Odisséia, como no Canto VI, vv. 262-265. Apesar desses exemplos, não podemos 
creditar a esse poema um papel decisivo na constituição da cidade-estado. Nele aparecem misturados aspectos 
culturais da época do poeta, como também da era proto-arcaica, centrada na aristocracia palaciana do ánax 
(a)/nac) e do basileus. 
14 “(...) em Homero vemos a tentativa de interpretar certos mitos em função de uma concepção do mundo. Mas 
esse pensamento, fundado nas tradições míticas, ainda não se encontra sistematizado nele. Esta tarefa estava 
reservada a Hesíodo, na segunda das suas grandes obras: a Teogonia.” JAEGER, 2001, p. 94. 
15 “Tal juramento os deuses fizeram de Estige imperecível” [“Toi=on a)/r o(/rkon e)/dento qeoi\ Stugo\j a)/fqiton 
u(/dwr”]. HESÍODO, Teogonia, v. 805. 
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mesmo sendo titã (pois filha de Uranos e Gaia), atitude que lhe rendeu o respeito de Zeus, de 

quem era, portanto, tia. A propósito, após a nova cosmogonia, Thêmis se unirá a Zeus como 

sua segunda esposa16, assim fazendo parte da rede de suas hierogamias, pelas quais ele 

fertiliza e dissemina sua descendência cosmogônica entre mortais e imortais17. Numa 

linguagem mítica, o ventre da deusa Thêmis guarda a justiça humana, como um terreno fértil a 

ser fecundado pela sabedoria de Zeus, tomando corpo para se fazer visível entre todos os seres 

existentes: é assim que floresce a dike18, a justiça humana, materialização da Thêmis, que 

entre os arcaicos representará a lei consuetudinária, ou seja, a lei dos costumes sagrados. 

 Assim sendo, foi por meio da narrativa teogônica que os homens passaram a 

vislumbrar uma cosmogonia, como afirma o helenista francês Paul Mazon19, justamente 

porque é a partir do ápice dessa narrativa – a saber, o triunfo de Zeus – que se erige a 

consciência de uma cultura cuja ordem se estabelece em relações civilizadas, não pautadas no 

exemplo selvagem do universo titânico das origens. A propósito, essas relações são notadas 

exemplarmente entre os deuses: entre eles, há um respeito comum e seus desejos individuais 

não são mais governados pela lei do mais forte, como na era dos titãs, mas pela sabedoria.  

Entre os olímpicos, o poder não é fruto da ação tirânica de Zeus20, mas de sua 

astuciosa racionalidade, que, em vista da manutenção da boa ordem, busca harmonizar todas 

as forças e entidades divinas, sabendo que cada uma delas – com suas honras e poderes 

individuais – tem um papel fundamental para o universo como um todo. O mundo dos deuses 

não se erige, portanto, sobre as bases da ação autocrática de um deus específico ansioso pela 

consecução de poderes ilimitados e absolutos, cujos princípios regentes da dominação sobre 

os demais fossem pautados na lei da vontade individual. O que é notável na figura de Zeus é 

que, apesar de ser o soberano do universo, não governa sozinho: distribui as honras aos 

demais deuses21 para que eles não se sintam isentos do poder e funda uma ordem baseada no 

                                                           
16 Cf. HESÍODO, Teogonia, v. 901. 
17 Além de Dike, da união de Zeus e Thêmis nascem mais cinco filhos: Eunomia (boa lei), Eirene (paz) e as três 
Moiras, Cloto, Láquesis e Átropos, que, por sua vez, são responsáveis pela guia do destino dos mortais. Cloto é 
responsável por fiar o fio da vida, enquanto que Láquesis o distribui e Átropos o corta. Cf. Teogonia, v. 901-906. 
18 No mundo homérico, dike ainda não é uma divindade autônoma em relação a Thêmis, constituindo a mesma 
justiça ou ordem universal. Cf. JELLAMO, Anna. Il cammino di dike: L’idea di giustizia  da Omero a Eschilo. 
Roma : Donzelli, 2005.  
19 Cf. MAZON, Paul. Notice: Le prélude de La Théogonie. In.: HÉSIODE. Théogonie – Les travaux et les 
jours – Le bouclier. Texte établi et traduit par Paul Mazon. Paris: Les Belles Lettres, 1996, p. 9. 
20 Enquanto Cronos dominou seu pai (Uranos) por meio da força, Zeus dominou seu pai (Cronos) por meio da 
astúcia. Quando a astúcia pode dominar a força, estabelece-se uma nova forma de poder. 
21 Como havia prometido durante a Titanomaquia, todos aqueles que combateram ao seu lado não ficaram 
privados de prêmios e honras, “como é justiça” [“h\= qe/mij e)sti/n” (Teogonia, v. 396)]. Sobre isso, afirma Jean-
Pierre Vernant: “Crono era a não-justiça, ele não levava em conta seus aliados, ao passo que Zeus funda sua 
dominação em certa justiça, preocupado com a igualdade ao favorecer as outras divindades. Conserta o que a 
soberania de Crono tinha de arbitrária, de pessoal, de malfazeja. Zeus institui uma forma de soberania mais 
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respeito e na justiça22. Ao fazê-lo, consolida uma consciência de que a boa ordem depende da 

satisfação de todos e que é justo que todos se respeitem nestes termos23.  

 Para o universo cultural da Grécia arcaica, o mito teogônico versificado por 

Hesíodo representa, portanto, muito mais do que um simples poema: é um documento sagrado 

de viés descritivo e prescritivo, pois não só apresenta o aspecto “sagrado, exemplar e 

significativo”24 das ações divinas, como também normatiza o modo de viver de cada 

indivíduo a partir desses mesmos aspectos, naturais ao cosmos instituído por Zeus. Na 

verdade, nessa cultura, “a harmonia, tanto individual quanto social, imita a harmonia cósmica. 

Tudo está regido por meio de uma lei universal, por meio da qual tudo se encontra 

perfeitamente medido, regulado e proporcionado”25, de modo que as próprias ações humanas 

eram julgadas a partir da adequação com o que a natureza determinava. No período arcaico, as 

forças naturais e divinas são correspondentes: a physis (fu/sij) impregna-se do divino que a 

governa. Mas não só. O próprio ethos e suas manifestações sócio-políticas marcam tal 

dependência. 

 Cada verso das epopéias de Hesíodo fazia com que as pessoas da sociedade 

arcaica rememorassem os princípios culturais que as organizavam, sedimentando – pela 

consciência religiosa – não só o respeito e o temor pelos deuses, como também os vínculos 

familiares26 e as hierarquias presentes na própria aristocracia guerreira que lhes servia de 

modelo hierárquico e civilizatório. Com a Teogonia, Hesíodo se dirige a um mundo rural, 

governado sob a égide institucional dos basileus27, que regiam o povo por investidura de 

Zeus. Assim organizada, a sociedade arcaica era arranjada conforme o que fosse proveniente 

da vontade (boulh/) dos deuses, cujas ações se observam na natureza e organizam as relações 

sociais. Deste modo, a lei arcaica – que sobrevive na oralidade por meio das tradições mítico-

                                                                                                                                                                                     

comedida, mais equilibrada” O universo, os homens e os deuses. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 
38. 
22 De certo modo, esse exemplo mítico servia de modelo civilizatório para os homens, que aprendiam a respeitar 
os iguais com respeito e justiça, fortalecendo as hierarquias. Isso nos remete ao mito apresentado por 
Protágoras, quando – segundo Platão (Cf. 322 b-c) – esse sofista mostra que na origem da cultura está a ordem 
‘divina para que todos se relacionem conforme aidós e dike, como solução definitiva para a sobrevivência 
humana. 
23 Essa noção de Justiça que esses gregos passaram a conhecer se manifesta desde o pacto olímpico, quando 
segundo Hesíodo, além da divisão das honras, também foram prescritas as punições a todos aqueles que 
infligissem os preceitos legais. Cf. Teogonia, vv. 793-806. 
24 ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6. ed. Trad. de Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 7. 
25 TEIXEIRA, Evilázio F. Borges. A educação do homem segundo Platão. São Paulo: Paulus, 1999, p. 38-39. 
26 “O que unia os membros da família antiga era algo mais poderoso que o nascimento, o sentimento ou a força 
física: e esse poder se encontra na religião do lar e dos antepassados.” COULANGES, Fustel. A cidade antiga. 
São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 45. 
27 Cf. VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 17ª ed. Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. 
Rio de Janeiro: DIFEL, 2008, p. 24. 
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religiosas – é estabelecida pelos homens em conformidade à ordem da phýsis, ordenada pela 

cosmogonia dos deuses olímpicos. 

 O que asseveramos até aqui é que a narrativa teogônica foi decisiva na 

padronização do ethos social da Grécia arcaica, tendo em vista que conferia legitimidade aos 

princípios que estruturavam o poder instituído. Em outras palavras, ao mostrar que entre os 

deuses já existia uma ordem hierárquica, Hesíodo quis suscitar nos ouvintes a consciência de 

que isso deveria se realizar – da mesma maneira – no mundo humano, o que conservava – 

incólume – a validade das hierarquias sociais, de modo que se abrisse espaço para a 

consolidação de uma concepção de justiça social imediatamente atrelada àquela dimanada dos 

deuses e percebida na própria natureza.  

 Era, portanto, justo manter a unidade sagrada entre o divino e o humano, o que 

provinha da natureza e da lei: para esse intento, figuram os basileis, reis-juízes, portadores do 

cetro (sinal sagrado da legitimidade do poder conferido por Zeus). A eles era confiada a tarefa 

de transpor a harmonia própria da esfera divina28 para sua sociedade, como um paradigma 

visível por meio do qual a sagrada ordem cósmica se manifesta a todos. Para tanto, eram 

inspirados pelas Musas29, que os capacitavam à transmissão das sentenças divinas (qemisth/)30 

baseadas na sagrada lei da thêmis. 

 Essa lei sagrada, zeladora da ordem cósmica e distribuidora das Moírai, garante 

aos humanos o horizonte moral pelo qual devem guiar-se, determinando o traçado da vida. 

Pela crença e respeito31 de todos, a thêmis prescinde a escrita, vive na oralidade como guia 

das ações, guardiã dos limites de padrão consuetudinário, é irrevogável32 e suprema ao tempo. 

A partir dela, as Moiras distribuem a porção de cada Ser, desde o início da vida, para que cada 

um – deuses e homens – conheça as fronteiras de sua ação, sem cometer nenhum ato 

descomedido (u/(brij - hýbris). Eis a lei, o nómos, entendido pela Grécia arcaica das fratrias 

                                                           
28 HESÍODO, Teogonia, v. 22-32. 
29 Trajano Vieira lembra que “segundo Homero, as musas – e não os poetas – são oniscientes (Ilíada, 2, 485); 
Hesíodo, retomando o verso homérico, dirá que, além de conhecerem o passado e o presente, elas prevêem o 
futuro (Teogonia, 38)”. p. 13. In.: HOMERO. Ilíada, vol. 1, Trad. Haroldo de Campos. São Paulo: Editora Arx, 
2003. 
30 Do mesmo modo que as Musas sopram na boca dos pastores para que eles se transformem em poetas, 
aprendendo a arte da representação por verossimilhança (Cf. Teogonia., v. 27), elas fazem o mesmo com os reis 
para que eles se tornem juízes, que, por sua vez, não são aqueles que portam a justiça, mas que apenas 
transmitem em sua verdade através das thêmistas. 
31 “As leis [não-escritas] eram sempre respeitadas e temidas, pois o contrário provocaria a quebra da harmonia 
entre a vida humana e a phýsis, e os homens eram elementos integrados à totalidade natural.” SILVA, Antônio 
César Ferreira da. A stoá e as questões: da liberdade, da natureza e da educação. Revista Sitientibus. Feira de 
Santana, n. 31, p. 9, jul./dez. 2004. 
32 “Em princípio, por ser divina, a lei era imutável. Devemos notar que nunca se revogam as leis. Podiam se 
fazer leis novas, mas as antigas subsistiam sempre, por mais contradição que houvesse.” COULANGES, 2008, p. 
209. 
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como repartição33 e manifesto oralmente pelos basileis como princípio de ação social.  

Quando o nómos era violado, revelava-se a hýbris, uma verdadeira ação ilegal. 

 Cada um deve, pois, cumprir o quinhão que lhe cabe por destino. É a partir disso 

que se define o ser virtuoso: aquele que cumpre a determinação da phýsis, pois cumpri-la é 

seguir os ditames das divinas Moírai; é venerar e obedecer a Thêmis e todos os deuses 

zeladores do limites. Os preceitos divinos eram, portanto, (ágrafoi) nomoi manifestos através 

do basileus, garantidor da justiça humana (dike), cuja excelência é manifestação de uma 

natureza sacra e normativa, pelo qual se referendavam as ações coletivas. É a partir desses reis 

que o génos conhecia sua própria extensão, como prolongamento do ko/smoj sagrado. 

 Todo esse contexto sócio-cultural até aqui apresentado já está presente em 

Homero. Suas epopéias (Ilíada e Odisséia) reverberam um sistema de valores morais com 

importância fundamental na formação do ethos arcaico, marcado pelos feitos exemplares de 

deuses e heróis, que, à luz da thêmis, padroniza os comportamentos individuais e coletivos, 

sob o mesmo modelo de adequação que viria a ser ratificado por Hesíodo, no mito teogônico. 

 Na sociedade homérica emergem ideais aristocráticos de conduta abalizados por 

um código heróico-guerreiro centrado na honra (timh/) pública, imprescindíveis num contexto 

voltado ao reinado e à família (oi)=koj). Os reis ganhavam status político quanto mais valoroso 

fosse seu reconhecimento público; e, dotados de respeito, guiavam o povo a partir do exemplo 

heróico, além de regular arbitrariamente a vida social sob as sentenças de Zeus – fonte da 

moral e da justiça divina e humana (dike) – apenas interpretando e aplicando as thêmistes, sob 

legítima autoridade, cujo símbolo é o cetro34.  

 Tendo como papel decisivo a necessidade de expressar os deuses em um mundo 

onde a ação deles se observa na phýsis e organiza as relações sociais, os poemas homéricos 

aproximavam decisivamente religião, justiça, natureza e lei. Em Homero, há uma espécie de 

construção do homem grego civilizado, através dos exemplos sagrados.  

 A boa ordem das relações humanas dependia do cumprimento das thêmistes35, sob 

o risco da imersão no caos, na selvageria36, na injustiça37. Também era muito cultivado o 

                                                           
33 Cf. GAZOLLA, Rachel. O ofício do filósofo estóico: o duplo registro do discurso da Stoá. São Paulo: Loyola, 
1999, p. 53. 
34 Ver HOMERO, Ilíada I, 233-241; Ilíada II, 100-108; Ilíada XVIII 497-508; Odisséia IV, 63-64; Odisséia XI, 
568-570. 
35 A lei não escrita é base da ordem humana, completando-a, de modo que a ordem humana reflete aquela, numa 
relação de continuidade, como testemunham Hesíodo (Os trabalhos e os dias, v. 276), os círculos órficos (fr. 64) 
e Ésquilo (Suplicantes, v. 673). Cf. BARROS, Gilda Naécia Maciel de. Agraphoi Nomoi. Disponível em 
http://www.hottopos.com/notand3/agrafoi.htm#1. Acessado em 24 de Outubro de 2011. 
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imperativo de se fugir à hýbris, causa da desventura humana. Agir conforme o métron 

significava estar dentro dos limites do que é devido moralmente, do que é próprio ao papel no 

cosmos, do que é justo38, garantindo, portanto, a harmonia social; afinal, como diz Werner 

Jaeger, “a dike era a linha de demarcação entre a barbárie e a civilização”39. 

 Como em Hesíodo, Homero dá à lei divina um caráter normativo, mas não no 

sentido burocrático que a noção de norma (nomos) virá a ter na polis40, e sim no de uma 

ordem cósmica à qual tudo está submetido e, sem o qual, se voltaria ao caos primordial. Essa 

ordem se impõe tanto para os fenômenos físicos, quanto para as relações dos homens entre si 

e com os deuses, de modo que atua como uma espécie de fundamento natural, religioso, moral 

e jurídico para a sociedade41.  

 Em suma, o homem arcaico compreendia o nomos em unidade com a phýsis, 

sendo instituições divinas, tanto a ordem da natureza, quanto a ordem social. Essa unidade só 

viria a ser rompida na época clássica, quando, por força da polis – instituída – de certo modo 

mais autônoma em relação à religião arcaica – o caráter convencional da realidade social não 

será mais ocultado pela força mítica de dogmas teogônicos sobre a instituição do cosmos. Só a 

partir desse momento será empreendida uma distinção acerca do que pertencia à phýsis e do 

que era do âmbito do nómos42, já que, como afirmou Umberto Galimbert acerca da relação 

nomos-phýsis, antes da polis, “possuindo em si mesma a sua norma, unida ao sigilo da 

necessidade (anánke), a natureza era aquele horizonte intransponível e insuperável a que a 

ação dos homens deveria subordinar-se como se fosse a lei”43. 

 

                                                                                                                                                                                     
36 É o que se percebe na representação dos Cíclopes, feitas por Odisseu (Odisséia, IX, vv. 100-110). Eles 
aparecem como seres que desconhecem modos civilizados de tratamento com os seus e com os deuses, vivendo 
de modo selvagem, desprovidos de qualquer senso de justiça. 
37 Como Homero nos revela na Ilíada, na descrição do Escudo de Aquiles (XVIII, vv. 478-608). 
38 Como o cosmos humano espelha o divino, agir conforme o métron é preservar a ordem instituída por Zeus. 
Um exemplo disso é a intervenção de Palas Atena no ímpeto assassino de Aquiles para com Agamêmnon 
(Ilíada, I, vv. 190-214), por ocasião da querela entre ambos. Como ánax, Agamêmnon representava o próprio 
Zeus. Como a Ilíada é um texto fundador da cultura arcaica, não poderia transmitir um exemplo onde fosse 
ferida a sagrada hierarquia, a própria religião olímpica. 
39 JAEGER, Werner. Alabanza de la ley: Los Orígenes de la filosofia del derecho y los griegos. Madrid: 
Instituto de Estudios Politicos, 1953, p. 20. 
40 Ao nos referimos a polis grega, do ponto de vista histórico, podemos considerar tanto os regimes oligárquicos 
próprios dos séculos VIII-VI constatáveis também nos séculos posteriores, quanto nos regimes democráticos 
presentes a partir do século VI a. C. Cf. BOBBIO, Norberto & MATTEUCI, Gianfranco Pasquino, Dicionário 
de Política. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1986, p. 949. 
41 Cf. LACERDA, Bruno Amaro. Direito natural em Platão: As origens gregas da teoria jusnaturalista.  
Curitiba: Editora Juruá, 2009, p. 19. 
42 Cf. VALLE, Lílian do. Os enigmas da educação: a paideia democrática entre Platão e Castoriadis. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002, p. 57-58. 
43 GALIMBERT, Umberto. Psiche e Techne: l’uomo nell’età della técnica. 2. ed. Milano: Feltrinelli, 2003, p. 
474. Tradução nossa.  



26 

 

1.2. O advento da polis e a resignificação da ideia de nómos 

 

Como vimos até aqui, na Grécia arcaica os homens entendiam nomos como lei 

divina. Em Homero não há referência expressa ao termo nomos, apesar do caráter normativo 

da thêmis e suas sentenças sagradas, que, não obstante, refletem a ordem do cosmos, da 

phýsis. Já Hesíodo, por sua vez, manterá a ênfase nas thêmistes (preceitos divinos)44, mas 

passará a utilizar expressamente a palavra nomos para designar mais especificamente à lei 

propriamente humana, ainda que num sentido estritamente religioso, também referente a 

thêmis, como se notará na obra Os trabalhos e os dias45. A partir dessa obra, a noção de 

nomos passa a ganhar contornos mais humanos, pois o poeta já não está descrevendo tão 

somente fatos e exemplos de conduta distantes no tempo, mas acontecimentos presentes em 

seu próprio convívio, como na querela com seu irmão Perses, de onde extrai um mote para 

exaltar a justiça. 

Por ser a justiça notoriamente sagrada e aristocrática46, o povo da sociedade 

arcaica se sentia como seu mero receptador, passivo no exercício de sua realização; afinal, por 

depender do crivo retificador das sanções de Zeus, a justiça não estava sob o domínio dos 

homens. Contudo, isso sofreria uma mudança significativa a partir do advento da polis. Se 

nessa sociedade, organizada sob a guia da thêmis e da dike, a existência das tribos (fulh/) 

justificava o poder dos basileis – que, a frente do povo, eram exaltados pela distinção –, na 

Grécia clássica da polis, por sua vez, o que se reverencia é a virtude coletiva, pois o 

fundamento da vida na cidade-estado é a existência do vínculo político, a partir do qual se 

alicerça o princípio da igualdade (hómoioi). 

Além da emergência dessa nova consciência, outro elemento decisivo para a 

resignificação da ideia de nomos, com o advento da polis, foi a necessidade de um maior 

papel decisório dos homens na constituição de suas leis, já que a justiça arcaica era 

centralizada numa esfera fora do alcance comum. Com o desenvolvimento das cidades, as 

thêmistes passaram ser questionadas. A vida coletiva havia ficado mais complexa, 

principalmente pelo aumento populacional e pela reunião de várias fratrias, com suas 

particularidades históricas. Além da necessária burocratização da vida social, outra demanda 

era dar um crivo mais objetivo à moral, em detrimento do paradigma típico da religião 

                                                           
44 HESÍODO, Teogonia, v. 230-235. 
45 Ibid., v. 270-275. 
46 Cf. BILL, Auguste. La morale et la loi dans la philosophie antique. Paris: Feliz Alcan, 1929, p. 19. 
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arcaica47. Além da carência de objetividade no julgo do certo e do errado, já que os erros eram 

passíveis de interpretação divina e humana, as thêmistes passaram a não abarcar mais todas as 

demandas jurídicas que emergiam no seio da polis, tornando-se insuficientes na função de 

proporcionar soluções frente aos novos conflitos e crimes. Além disso, essas sentenças 

divinas não viabilizavam um ideal isonômico de justiça, já que – no mundo arcaico – somente 

Zeus podia punir um eventual descumprimento das leis (administradas na ocasião pelos 

basileus).  

Com a polis se tornando cada vez mais complexa, a noção religiosa de justiça 

passa ser preterida – ao menos na teoria – em nome de uma justiça fundada no nomos, cujo 

sentido passa a denotar a legalidade das convenções dos cidadãos48. Segundo compreende 

Kerferd, “o termo nomos e toda a série de termos seus cognatos, em grego, são sempre 

prescritivos e normativos, nunca meramente descritivos – eles dão algum tipo de direção ou 

ordem que afeta o comportamento e as atividades de pessoas e coisas”49. Outro detalhe 

importante é que, por ser escrito, o nomos passa a normatizar a vida dos homens de forma 

mais objetiva, porque neutra e invariável, e abrangente, porque suscetível à aplicação como 

regra geral.  

Contudo, mesmo com essas características próprias do nomos político que 

tentavam laicizar a justiça, na prática, mesmo no auge da polis (séc. V-IV a. C.), a linha que 

separava justiça e religião ainda era muito tênue, pois os cidadãos ainda se viam bastante 

envolvidos por resquícios místicos das práticas e crenças míticas de outrora, como advoga 

Vernant: “o ‘racionalismo’ político que preside às instituições da cidade se opõe certamente 

aos antigos processos religiosos do governo, mas sem por isso excluí-los de maneira 

radical”50. Isso também se pode notar na magistratura, que mesmo devendo – por princípio – 

ficar totalmente neutra em relação às influências do ideário sagrado da tradição, acabou por 

                                                           
47 Vejamos a seguir, uma lei referente ao período de reintrodução da democracia na cena política de Atenas, em 
±403 a. C., que objetivava afiançar um fundamento confiável para os processos legislativos, conforme atesta 
Arnaoutoglou a partir de Andócides I (Sobre os mistérios) 87: “As autoridades não têm permissão para usar uma 
lei não escrita, em caso algum. Nenhum decreto do conselho ou da assembléia deve prevalecer sobre uma lei. 
Não é permitido fazer uma lei para um indivíduo se ela não se estender a todos os cidadãos atenienses e se não 
for votada por seis mil pessoas, por voto secreto” ARNAOUTOGLOU, Ilias. Leis da Grécia Antiga. Trad. de 
Ordep Trindade Serra e Rosiléia Pizarro Carnélos. São Paulo: Odysseus, 2003, p. 104. 
48 Antonio Gómez Robledo assevera que o ethos da polis se configurava fundamentalmente a partir da absorção 
das condutas humanas. Cf. La ley en el pensamiento platônico. In.: Platón: Los diálogos tardios. Sankt 
Augustin: Academia Verlag, 1994, p. 154-155.   
49 KERFERD, O movimento sofista. Trad. de Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003, p. 191. 
50 VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 17ª ed. Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. Rio 
de Janeiro: DIFEL, 2008, p. 61. 
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conservar certos aspectos desse ideário, já que “os processos religiosos, que tinham na origem 

valor em si mesmos, tornam-se, no quadro do direito, introdutores de instância”51. 

A ressonância dessa tensão se pôde notar nas tragédias atenienses52. Nelas eram 

discutidos os problemas da manutenção ou permanência da religiosidade arcaica nos trâmites 

da cidade. Um exemplo disso é a dificuldade de se manter os princípios da thêmis, por 

exemplo, na reparação de crimes. Para o homem homérico, a reparação da hýbris se dava a 

partir da vingança, vista como justa, por necessidade cósmica, já que era a única maneira de 

apagar a falta cometida, restaurando a thêmis transgredida53, como no caso do matricídio de 

Orestes, encenado por Ésquilo. Nesse episódio, especificamente, emergem dois problemas 

para a polis: primeiro, se cada cidadão tiver que se vingar dos iguais, por qualquer crime 

cometido, a cidade perecerá num ciclo de assassínios; segundo, os assassinos poderiam 

requerer inocência já que agiram por fidelidade à lei divina, portanto, custodiados pela 

obrigação, como também poderiam alegar que foram tomados pelo daimon54 de algum deus, 

como o fez o próprio Orestes55, por ocasião de seu julgamento mítico no tribunal do 

Areópago.  

Ao abordar a passagem da vingança privada para a repressão jurídica e pública do 

crime, Ésquilo coloca frente a frente as sociedades gregas dos períodos proto-arcaico, arcaico 

e clássico, como também thêmis e nómos, religião e política, deuses e homens. Com a pólis, 

promover-se-á uma tentativa de superação da concepção de que a ordem natural (phýsis) 

instituída pelos deuses é o modelo ideal para as relações sociais, já que eles mesmos parecem 

paradoxais em suas ações e julgamentos, possuem ânimo instável e transitam 

indiscriminadamente as esferas humana e divina, inviabilizando, pois, a objetividade 

requerida pela cidade-estado. Diante desses detalhes, os polítes (poli/thj) passarão a advogar 

“o reconhecimento da arbitrariedade do nómos” como algo que “deriva da postulação da 

inexistência de um referente absoluto, eterno e incorruptível que lhe sirva de modelo e de 

                                                           
51 VERNANT, 2008, p. 61. 
52 Em Antígona, o problema da origem das normas também tramita na mesma linha da argumentação de Vernant 
a respeito da continuidade da religiosidade mítica nos processos legais da polis, o que também pode ser atestado 
nas peças Édipo tirano e Ájax, também de Sófocles, como em Xenofonte, Memoráveis, IV, 4, 19. 
53 Cf. LACERDA, Bruno Amaro. Direito natural em Platão: As origens gregas da teoria jusnaturalista.  
Curitiba: Editora Juruá, 2009, p. 24. 
54 Cf. HOMERO, Odisséia, III, v. 262-271; Odisséia, IV, v. 260-263; Odisséia, XXIII, v. 222-224; Ilíada, XIX, 
v. 85-94. Sobre isso, Giovanni Reale faz a seguinte consideração: “Isto, naturalmente, enquanto as más ações do 
homem eram consideradas dependentes do ‘cegamento produzido por um Deus’ (mesmo deixando a quem 
realizava os erros as conseqüências que deles derivam) comportava, se não uma ‘justificação total’, certamente 
uma profunda compreensão e uma notável atenuação da culpa, impensáveis fora desta ótica” REALE, Giovanni. 
Corpo, alma e saúde: o conceito de homem de Homero a Platão. São Paulo: Paulus, 2002, p. 102. 
55 ÉSQUILO. Eumênides. Edição Bilíngue. Estudo e tradução de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras/FAPESP, 
2004, v. 74-84; v. 198-205. 
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regra”56.  Essa postura está inserida na peça Antigona, de Sófocles, no personagem Creonte. 

No seu âmago, onde são tensionados os pólos da lei divina e da lei humana57, acaba 

emergindo uma reflexão sobre o próprio sentido do que se chama nomos. Afinal, como 

pontuaram Vernant e Vidal-Naquet: 

Na boca de diversas personagens, as mesmas palavras tomam sentidos 
diferentes ou opostos, porque seu valor semântico não é o mesmo na língua 
religiosa, jurídica, política, comum. Assim, para Antígona, nómos designa o 
contrário daquilo que Creonte, nas circunstâncias em que está colocado, 
chama também nómos. Para a jovem a palavra significa: regra religiosa; para 
Creonte: decreto promulgado pelo Chefe de Estado. E, de fato, o campo 
semântico de nómos é bastante extenso para cobrir, entre outros, um e outro 
sentido. A ambigüidade traduz, então, a tensão entre certos valores sentidos 
como inconciliáveis a despeito de sua homonímia58. 

Com sua postura laica, emergirá na polis a defesa de que “não há, como gostava 

de lembrar Castoriadis, algo assim como uma phýsis do nómos, uma lei intemporal que 

pudesse normatizar as convenções humanas”59, muito menos quando esses referenciais 

naturais são os deuses. “Dessa forma”, continua Lilian do Valle, “o conjunto de instituições 

sociais – o nómos – emerge como produto da ação humana, e esta como eminentemente 

criadora”60, porque ele expressa a dinâmica histórica e suas necessidades pontuais que, a 

partir de então, passaram a guiar as mentes que legislam e grafam o certo e o errado na lei. 

Com a polis emergente (séc. VIII-VI a. C.), a ênfase na palavra – em meio às 

demandas da vida pública61 – começa a direcionar o pensamento para produzir os 

fundamentos práticos da política, definindo o justo e o injusto, fundando um novo ethos. 

Contudo, em face ao não afastamento pleno da mentalidade mítica, as leis escritas – que se 

imbuíram em tentar preterir a base absoluta da sagrada thêmis – imergiram na falta de 

referenciais confiáveis em meio às experiências tensas e até paradoxais percebidas no seio da 

                                                           
56 VALLE, Lilian do. Os enigmas da educação: a Paidéia democrática entre Platão e Castoriadis. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002, p. 99. 
57 Cf. SÓFOCLES. Antígona. v. 445-460. Este par conceitual foi muito recorrente na Antiguidade, 
principalmente quando se insere na problemática das “leis não-escritas”, como podemos notar em Aristóteles, 
Retórica, I, 13, 1373 b; I, 15, 1375a34; III, 17, 1418b38, encontrando, pois, ressonância fundamental na questão 
da naturalidade ou da positividade/artificialidade das leis, principalmente nos sofistas. Cf. SANTOS, José 
Gabriel Trindade. A natureza e a lei: reflexos de uma polêmica em três textos da Grécia Clássica. s/d, pp. 77-
111. 
58 Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Trad. de Anna Lia de Almeida Prado, Filomena Yoshie Hirata, Maria da 
Conceição M. Cavalcante, Bertha Halpem Gurovitz e Helio Gurovitz. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999, p. 
74. 
59 VALLE, 2002, p. 99. 
60 Ibid., p. 99. 
61 “discussão de interesses comunitários, a discursos e elocuções públicas, à manifestação e à deliberação em 
audiências políticas, ao convencimento dos pares, ao alcance da notoriedade no espaço da praça pública, à 
demonstração pelo raciocínio dos ardis do homem em interação social [...]” BITTAR, Eduardo C. B.; 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do Direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 56. 
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ágora. Eis um problema para os polites. A volubilidade dos juízos legislativos, a emergência 

do paradigma do interesse próprio e outras questões que floresciam no ágon político, 

acabaram por suscitar novas reflexões a respeito da relação nomos-physis, então 

redimensionada com o rompimento de sua unidade, por ocasião da crítica à consciência 

mítica.  

Com o auge da ideia politizada de nomos, paralelo ao problema acima levantado, 

será iniciada uma reflexão acerca da própria concepção de phýsis, que, por sua vez, mantém 

incólume seu topos de perfeição e permanência que nenhuma lei humana conseguia alcançar. 

Se as personificações divinas perderam espaço na cidade, a concepção da phýsis como uma 

expressão divina, perfeita, pois bem ordenada, acabou por inspirar as próprias atividades 

nomotéticas62.  

Esse será um campo fértil para a reflexão dos pré-socráticos, que, se não 

preocupados diretamente com as questões políticas, apontaram para a phýsis como o 

paradigma ideal para todo o ornamento (cosmos) que circundava a vida humana. Como diz 

Rachel Gazolla, “a reflexão sobre a vida física e a vida cívica está presente no logos dos 

primeiros sóphoi, permeada por uma nova leitura da phýsis e do nómos com toda dificuldade 

que a ambiguidade comporta”63. 

 

1.3. Os pré-socráticos e a releitura da phýsis como problema teórico 

 

Com as primeiras manifestações da filosofia, o pensamento grego passará por uma 

profunda renovação, não só no que será seu marco inicial de reflexão, mas na forma de 

perceber e dizer o mundo, ou seja, no modo de objetivar a realidade em forma de conceitos. 

Além disso, não é errôneo ressalvar que também os pré-socráticos não se isentaram de tomar 

o logos mítico como ponto de partida para a novidade prometida pelo logos filosófico.  

Era imperativo partir do mito, por força cultural: como vimos anteriormente, na 

pólis o próprio nómos não havia sido desvencilhado totalmente da fundamentação mítico-

religiosa da justiça. Mas ao procurar um fundamento objetivo da realidade, a phýsis, esses 

primeiros filósofos acabarão por abrir caminhos pioneiros em direção a um aprofundamento 

da reflexão política, cujo auge se revelará na Atenas dos séculos V e IV a. C., principalmente 

em Platão e Aristóteles. Se no mundo arcaico, a phýsis está ligada à natureza, mas sem 

                                                           
62 Cf. GAZOLLA, 1999, p. 33. 
63 Ibid., p. 33. 
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problematização teórica, com os pré-socráticos esse questionamento começa a aparecer, para 

se instaurar por completo com a filosofia clássica64. 

Da tradição arcaica, os pré-socráticos acompanharam a imagem cósmica 

delineada pelas teogonias gregas e conservaram a compreensão de que há uma ordem que 

governa o cosmos, expressão da phýsis ornada, mas, ao seu modo, empreenderam uma busca 

pela definição da totalidade do real. Segundo Vernant, para eles “nada existe que não seja 

natureza, phýsis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, 

homogêneo, todo ele no mesmo plano”65.  

A princípio, os jônios usaram o termo phýsis para designar a totalidade do real. 

Mas logo se começou também a pensá-la como o próprio princípio, a causa substancial 

intrínseca às coisas, acompanhando-se os sentidos primeiros desse conceito que denotava 

tradicionalmente algo referente ao ato de brotar. Com os pré-socráticos, essa noção os fez 

entender a phýsis como o fundamento, a fonte da realidade, aquilo que faz com que as coisas 

sejam o que são e que distingue o ser de tudo o que lhe é externo e secundário. Contudo, 

devemos ressalvar que tais concepções fazem florescer um conceito cujo sentido é bem mais 

amplo do que o que atualmente entendemos por natureza, cujo significado nos parece 

basicamente físico, material. Isso pode se justificar sob a tutela teórica de Aristóteles que faz 

o seguinte comentário aos pensadores naturalistas:  

A maior parte dos primeiros filosóficos considerava como os únicos 
princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Aquilo de 
que todos os seres são constituídos, e de que primeiro são gerados e em que 
por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste mudando-se apenas as 
afecções, tal é, para eles, o elemento, tal é o princípios dos seres; e por isso 
julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse 
sempre... Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, 
donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela mesma.66 

Apesar de apontarem a natureza do cosmos a partir de substâncias físicas, isso não 

significa dizer que, nesses filósofos, o conceito em si portasse desde sempre essa acepção 

                                                           
64 Essa constatação pode ser encontrada também em Jean-Cassien Billier e Aglae Maryioli: “o pensamento 
grego, sem dúvida como todo pensamento jurídico, é amplamente dominado pelo problema da relação a se 
pensar entre o direito positivo e a ideia de uma justiça perfeita. Esta última foi, no período arcaico, inicialmente 
relacionada a um modelo divino (...). Em matéria de reflexão sobre a justiça perfeita, observa-se sem surpresa a 
mesma passagem de um paradigma divino para um paradigma físico. Na Teogonia de Hesíodo, é Zeus que 
instaura a justiça, e é ainda ele que oferece o nomos e a dike aos homens. Quando aparecem os primeiros 
fisiólogos (Tales, Anaximandro, Anaxímenes), a referência ao divino não é banida com um só golpe – em 
Anaximandro, por exemplo, o divino é ainda uma tributo daquilo que é”. História da filosofia do direito. Trad. 
de Maurício de Andrade. Barueri: Manole, 2005, pp. 35-36. 
65 VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 17. ed. Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. Rio 
de Janeiro: Difel, 2008, p. 110. 
66ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. de Marcelo Perine. São Paulo: Paulus, 2002, A, 3, 983b 6. 
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restrita. Ou seja, o fato de que – com eles – a noção de phýsis passou a se aproximar da 

relação incontornável com a natureza, passando até a ser confundida com ela, não quer dizer 

que entendiam a phýsis necessariamente como algo físico, pois material, no cosmos67. 

Anaximandro, por exemplo, elegeu o ápeiron (ilimitado) como a fonte de tudo, diferente de 

Tales ou Empédocles. A partir da compreensão, podemos afirmar que os pré-socráticos se 

dedicaram à phýsis na tentativa de definir os princípios (a)rxai – archai) epistemológicos e 

ontológicos da realidade68 e sua ligação com os fenômenos sensíveis. 

De posse de um conhecimento adquirido pela reflexão – saber calar e, sobretudo, 

saber ouvir – esses pensadores podiam começar a investigar as leis da natureza, o que os 

tornava fusiko/j (phisikós)69. Captando as hierarquias do cosmos, os pré-socráticos acabam 

deixando exposta a analogia que há entre o universo ordenado e a sociedade humana70. Passou 

a ser comum pensar o equilíbrio cósmico em função da elaboração da justiça e sua imagem. 

Em outras palavras, a ordem cósmica e suas leis foram tomadas como paradigma para os 

homens, nos processos de articulação da dinâmica social.  

Um exemplo dessa relação são as reformas clistenianas, que, por causa da 

instauração da isonomia, adotou um modelo geométrico de entendimento do espaço político, 

sob provável influência dos pitagóricos, sugerindo um estreito paralelo entre a teoria dos pré-

socráticos sobre o cosmos e os problemas éticos e políticos da cidade71. Ao que se sabe, os 

pitagóricos influenciaram decisivamente a cultura grega propagando um ideal de que a cidade 

poderia alcançar a perfeição por meio da proporção e da medida72. 

                                                           
67 Essa – acreditamos – será uma perspectiva interessante para a filosofia de Platão: pensar a phýsis não só como 
um dado imanente, sensível, mas como totalidade do real ou como essência, fundamento do ser de algo, acaba 
abrindo a possibilidade de entendê-la sob o aspecto da transcendência. Além disso, segundo Kerferd, a palavra 
phýsis também comporta um sentido usado “para significar alguma coisa como ‘nascimento, gênese ou 
crescimento”, retendo “uma espécie de aspecto dinâmico” KERFERD, G. B. O movimento sofista. Trad. de 
Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003, p. 64, o que nos sugere outro ponto de possível influência para 
Platão, cuja ideia (que veremos adiante) marca o entendimento de que a natureza da alma de cada cidadão é 
marcada com uma determinada disposição, que, no entanto, não é estática, mas possui um potencial de 
aperfeiçoamento, o que será caro ao esforço educativo do projeto platônico para a cidade ideal. 
68 Aristóteles afirma que, “nutrindo-se das matemáticas, pensaram que os princípios delas fossem os princípios 
de todos os seres”, pois “o universo inteiro é harmonia e número” Metafísica, A, 5, 985b25-26. 
69 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, E, 1, 8. 
70 Cf. VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 17. ed. Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. 
Rio de Janeiro: Difel, 2008, p. 122. 
71 Vernant aponta a dimensão desse liame entre política e filosofia florescente: “Sob a lei da isonomia, o mundo 
social toma a forma de um cosmos circular, ocupando e cedendo sucessivamente, segundo a ordem do tempo, 
todas as posições simétricas que compõem o espaço cívico” VERNANT, 2008, p. 107.  
72 Cf. SOUZA, José Cavalcante de. Os pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova 
Cultural, 2000, p. 19. 
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Ao menos na teoria, o par phýsis-nómos foi redimensionado pelos primeiros 

filósofos73, apesar de que nem todos intuíram uma ligação entre esses pólos, entre o plano da 

ordem cósmica e as regras que devem julgar e dirigir os princípios da conduta humana, como 

farão, por exemplo, Anaximandro, Pitágoras (referenciado a pouco), Heráclito74, Demócrito e 

Arquelau75, que segundo Diógenes Laércio76 foi o primeiro a formular filosoficamente a 

antítese nomos-phýsis. 

Anaximandro intuiu uma lei universal governando o processo cósmico, ampliando 

teoricamente a visão de Tales77; sabendo que, em sua época, a concepção de universo era 

relevante na definição de parâmetros de justiça78, espelho da ordem do cosmos, cujo reflexo 

emanava parâmetros práticos de ação social. É bem provável que as especulações desse 

filósofo tenham tido certa ressonância, ao menos no estreito círculo de pensadores da época; 

isso porque “transpondo categorias jurídicas (pena, culpa, injustiça) para o tempo das 

reflexões sobre a phýsis, Anaximandro estabelece que o Universo é ordem natural, um estado 

de equilíbrio que não permite que um de seus elementos prepondere sobre os outros”79.  

Dito de outro modo, Anaximandro “formula uma lei universal para a natureza 

empregando uma terminologia legal” que, segundo Hilda Bentes, está “em paridade com os 

procedimentos jurídicos inspirados em Sólon”80, o que prova a relação de proximidade entre o 

campo da cultura e dos fenômenos naturais. 

Com Heráclito de Éfeso, essa discussão encontra elementos novos81. O mundo da 

phýsis é apresentado com uma complexidade pioneira, pois intercalará ser e não-ser como 

eixos universais do cosmos em processo dinâmico de ordenação. Como está em constante 

mudança, a realidade natural só pode ser compreendida considerando seu devir. A phýsis de 

todas as coisas flui, segundo ele, como um fogo vivo. Tudo isso aponta para uma constatação 

importantíssima efetuada por Heráclito: o Logos. Ele, por sua vez, congrega a dinâmica da 

physis, é o eixo da verdade de tudo o que existe, o que confere direção e orientação às coisas, 
                                                           
73 Cf. GAZOLLA, 1999, p. 29. 
74 Cf. LACERDA, 2009, p. 59. 
75 Arquelau foi o último fisiólogo, segundo denominação de ARISTÓTELES, Metafísica, I, 986b, 15-20. 
76 Cf. LAÉRCIO, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Livro II, capítulo 4, 16. In.: G.S. KIRK; 
J.E. RAVEN; M. SCHOFIELD. Os filósofos pré-socráticos: história crítica com selecção de textos, 1982, 
p.409, cuja tradução apresentada é a seguinte: “(...) o bem e o mal existem só por convenção, não por natureza.” 
77 KUHNEM, Remberto Francisco. In.: Os pré-socráticos, 2000, p. 47. 
78 Sobre isso atesta GUÉRIN. L’idée de justice dans la conception de l’univers chez les premiers philosophes 
grecques. Paris: Felix Alcan, 1934, p. 41. 
79 LACERDA, 2009, p. 56. 
80 BENTES, Hilda Helena Soares. O pensamento inaugural dos Direitos Humanos pelas lições dos sofistas. Lex 
Humana, nº 2, 2009, p. 157, ISSN 2175-0947 
81 “[Heráclito] é aquele que primeiro expressou a natureza do infinito e que compreende a natureza como sendo 
infinita, isto é, sua essência como processo” HEGEL, Georg. W. F.. In: Os pré-socráticos. Trad. de Ernildo 
Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 105. (Coleção Os Pensadores). 
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que as unifica82; é a inteligibilidade de toda mudança83, pois compreende toda a dimensão 

múltipla e contingente do ser das coisas existentes e com as mesmas faz emanar uma 

capacidade lógica de unidade ordenada, permitindo que o universo seja cosmos e não caos84.  

O Logos é o próprio modo pelo qual as coisas se articulam na phýsis, é a 

inteligência do cosmos, porque este, como harmonia dos contrários85, unidade do múltiplo, é o 

modo característico da articulação dos entes86 que, não obstante, se encontram em conflito, 

como o próprio mundo humano igualmente pólemos87. Essa relação nos subsidia o 

entendimento acerca da aplicação da abordagem filosófica de Heráclito no tocante à esfera 

prática das relações humanas, para quem todo nomos é reflexo da phýsis, concordando com o 

raciocínio abaixo de Kerferd, para quem esse filósofo tentava especular um fundamento 

superior para as leis humanas88, encontrando-o no Logos, razão suprema da ornamentação do 

universo:  

Ao apelar das leis ordinárias para uma realidade superior, Heráclito estava 
apelando daquilo que varia e é sujeito à mudança e à impugnação, para o que 
era permanente, imutável e não sujeito a impugnação. Estava, de fato, 
procurando alguma coisa da qual derivar as leis humanas e, no processo, 
justificar algumas delas, enquanto rejeitava outras como não estando de 
acordo com a lei superior. Por implicação, estava também provendo um 
critério ou padrão à luz do qual as leis ordinárias pudessem ser corrigidas ou 
melhoradas. Historicamente foi isso que aconteceu, quer Heráclito 
compreendesse ou não que era isso que estava fazendo89. 

Em suma, para Heráclito, o Logos cósmico é normativo, pois harmoniza não só a 

natureza, mas a esfera humana, ideia essa que é, segundo Werner Jaeger, pioneira na filosofia. 

Dois aspectos do que compreendemos até aqui servirão de base para o que se virá a chamar de 

direito natural: primeiro, o de que a ordenação do universo é passível de compreensão 

racional; segundo, de que as leis humanas devem ser feitas em conformidade com uma razão 

superior.  

                                                           
82 “o logos é aquilo que é comum a todas as coisas” PENEDO, A. J.. Introdução aos pré-socráticos. Porto: Rés, 
1984, p. 77. 
83 “‘A sabedoria consiste em uma coisa apenas, conhecer, compreender o pensamento que tudo governa através 
de tudo.’ (frag. 41)” HERÁCLITO, apud CORBISIER, Roland. Introdução à filosofia. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 1984, p. 72. 
84 Cf. Ibid., 1984, p. 74. 
85 Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2009, VIII, 2. 1155 b 4. 
86 FONSECA, Marcos Aurélio Monteiro da. Heráclito e Protágoras: o logos do jogo e o jogo do logos. Revista 
Princípios. Natal, ano 3, n. 4, p. 145, jan./dez. 1996. 
87 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 362. 
88 Além disso, segundo Gomperz, “a grande originalidade de Heráclito não consiste em sua teoria da proto-
substância, nem sequer na da natureza em geral, mas em haver tecido pela primeira vez fios que relacionam a 
vida natural com a espiritual” GOMPERZ, Theodor. Pensadores griegos. Historia de la filosofia de la 
Antigüedad. Asunción del Paraguay, 1951, p. 94. 
89 KERFERD, G. B. O movimento sofista. Trad. de Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003, p. 192-193. 
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Disso podem emergir alguns problemas que serão decisivos para Platão e estarão 

presentes na República: a determinação do justo nómos, que deve seguir a ordem natural, 

deve derivar do povo, ou de um filósofo, mais capaz em, se desligando da mera sensibilidade 

do mundo, captar o Logos cósmico? 90 Como deve ser estabelecida a relação nomos-phýsis? A 

solução, que permanecerá intocada por Heráclito, será decisiva em Platão, por intuir o caráter 

normativo da phýsis, aproximando – a seu modo – estes dois pólos estruturantes da ação. 

Quanto à leitura das referências ligadas a Empédocles, notamos sua crença na 

defesa de que o nómos se encerra no campo da convenção, apesar de advertir para a primazia 

da phýsis sobre toda convenção. Afinal, o fundamento da legalidade (to pánton nóminon) está 

arraigado no complexo da natureza, o que implica ser o convencional derivado de uma 

naturalidade91, como observa Demócrito que acredita que a lei é convenção, apesar de não 

constituir necessariamente o justo, que lhe antecede.  

Dois outros filósofos entram agora na discussão: Demócrito e Arquelau. 

Contemporâneos do movimento sofístico, ambos – considerados pré-socráticos – romperam 

com as ideias anteriores de uma adaptação das leis humanas ante a lei suprema do cosmos, 

alinhando-se a postura de muitos sofistas, por retirarem da phýsis a centralidade dos padrões 

pelos quais os nómoi deveriam ser configurados, destacando a dimensão convencional para as 

atividades nomotéticas. 

Para Arquelau, “o justo e o vergonhoso não existem por natureza, mas por 

convenção”92, ideia acompanhada por Demócrito, para quem os homens não fazem seus 

nómoi conforme a phýsis, porque todas as coisas são convenções, exceto os átomos e o vazio, 

únicos que são por natureza93. Mesmo ainda tentando explicar o universo aos moldes dos 

fisicalistas, Demócrito foi além dos pré-socráticos aprofundando a relação entre suas 

pesquisas sobre a phýsis e as questões da ordem humana, como atesta Jacqueline de Romilly: 

[Demócrito] é, portanto, um homem que ainda procura explicar o universo, 
mas – desta vez – de maneira objetiva e materialista. Além disso, ao lado de 
seu tratado sobre a ordem do universo, ele escrevera um sobre a ordem 
humana: esse compatriota de Protágoras era, portanto, como Sócrates, um 
moralista94. 

 

                                                           
90 Cf. LACERDA, 2009, p. 58-59. 
91 Ver Jean-François Balaudé. Les théories de la justice dans l’Antiquité. Nathan, 1996, p. 48; e também 
Aristóteles na Metafísica, A 4, 984 b 32. 
92 LAÉRCIO, Diógenes. Vida e obra dos filósofos ilustres. Trad. de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1988, I, 16. 
93 Ibid., IX, 45. 
94 ROMILLY, Jacqueline de. Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès. Paris: Editions de Fallois, 1988, 
p.34. (Tradução nossa). 
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É com o florescimento da pólis democrática, das reflexões acerca do direito e a 

emergência do movimento sofista que a filosofia naturalista será contraposta aos novos 

fundamentos político-jurídicos, de maneira que nómos e phýsis serão lidos como pólos 

distintos e apartados. A defesa principal dos sofistas para justificar essa postura dicotômica é 

a renúncia da busca pelo fundamento universal e imutável que marcou a filosofia da phýsis, 

por não acreditarem que isso possa responder racionalmente ao fluxo caótico de sentidos da 

realidade humana95. 

Em resumo, se desde os arcaicos, a concepção de phýsis abarcava basicamente a 

dimensão sensível envolta aos seres no cosmos, numa dimensão quase biológica96, com os 

pré-socráticos, começaram a aparecer especulações apontando – ainda que imperfeitamente – 

para alguma característica primaz ao mundo físico, às vezes até com viés transcendente, como 

no caso da defesa heraclítica do Logos, que, como vimos, é a razão ordenadora da phýsis, o 

que tudo rege e organiza. Contudo, ainda não haviam se aproximado do entendimento da 

noção de uma natureza humana, que transcendesse a mera análise exterior e sensível da 

natureza, o que emergirá fundamentalmente no âmbito do pensamento sofístico e platônico, 

por ocasião do viés antropocêntrico da filosofia da época, em especial por ocasião dos debates 

a respeito da problemática nómos-phýsis97. 

Esses são pressupostos caros ao entendimento sobre a phýsis e o nómos nos pré-

socráticos, marcando a fronteira decisiva entre o mundo arcaico e o mundo clássico. Conhecê-

los é fundamental para que ingressemos no pensamento dos sofistas, que, no tocante à 

oposição nómos-phýsis, “irão provocar uma ruptura de alto a baixo no harmonioso edifício da 

visão cósmico-política tradicional, que se apoiava sobre o fundamento da universalidade 

nomotética”98, postura teórica que será determinante para que Platão conduza uma 

reelaboração do conceito de phýsis, e, por extensão, no tocante à República, a investigação da 

natureza da justiça. 

 

1.4. A questão autonomia X heteronomia 

 

 No processo de manutenção e amadurecimento da cultura grega e de suas 

instituições temporais, os gregos se distinguiram dos demais povos da Antiguidade pela 

                                                           
95 Cf. BENTES, Hilda Helena Soares. O pensamento inaugural dos Direitos Humanos pelas lições dos sofistas. 
Lex Humana, nº 2, 2009, p. 152. ISSN 2175-0947 
96 KERFERD, G. B. O movimento sofista. Trad. de Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003, p. 195. 
97 Cf. Ibid., p. 194-195.  
98 LIMA VAZ, Cláudio Henrique de. Escritos de Filosofia II. São Paulo: Loyola, 1986, p. 151. 
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ausência de um referencial absoluto, de verdades reveladas, de uma tábua sagrada de 

mandamentos, ou algo parecido. Certamente, a falta de um referencial normativo da vida que 

abrangesse a todos, fez com que os gregos imergissem no problema nómos-phýsis, 

improvável sem esse panorama contextual.  

 Como vimos anteriormente, por meio do logos mítico, os gregos arcaicos se 

servem da licença poética para cultivar seu ethos, a partir de alguns preceitos 

consuetudinários que se sacralizaram por derivarem da thêmis. Mesmo concordando que as 

religiões antigas moldavam decisivamente o ethos social e suas instituições, não nos parece 

correto afirmar que os deuses do panteão grego tivessem o mesmo papel que o deus das 

religiões abraâmicas. Como afirma José Gabriel Trindade Santos, “estes deuses não devem 

ser compreendidos como suportes de uma verdade revelada, portanto, como fonte de uma 

estrutura axiológica”, já que “deles não vêm o Bem e o Mal, mas bens e males, 

arbitrariamente, mas não ao acaso, na visão dos homens, distribuídas por um e por outros”99.  

 Diante dessas afirmações, podemos tomar a Ilíada como eixo de um 

questionamento pertinente: em se afirmando que nessa obra não existe nenhuma ética que 

diferencie os bons dos maus ou que exponha uma ordem de recompensas e penalidades de 

modo que, “não é evidente que alguma moral, mesmo equivocada, possa ser extraída do 

conflito”100, e sabendo de sua importância formativa na padronização do ethos cultural grego 

por fornecer várias instruções culturais tomadas como eixo sagrado, não podemos afirmar 

haver nela alguns elementos moralizantes? O próprio conflito narrado poeticamente não era 

fonte fornecedora de exemplos morais?  

 A Ilíada é, de fato, exemplar. Contudo, uma moral – subsumida numa ética – 

implica na percepção de princípios estruturantes da ação. São esses que faltam nessa epopéia. 

Há um código guerreiro, um modelo heróico da vida de uma sociedade de predadores, uma 

coleção avulsa de preceitos de conduta, mas a presença de princípios morais implica uma 

reflexão (ou a possibilidade dela), que só aflora, pontualmente e sem generalização possível, 

no diálogo entre Glauco e Sarpédon101, ou no sucinto preceito de Aquiles102. Na verdade, a 

reflexão moral só terá preeminência com o início da filosofia, com seu auge na Grécia 

clássica, a partir do embate entre Sócrates e Sofistas (via Platão), e da sistematização teórica 

da ética, segundo Aristóteles. 
                                                           
99 SANTOS, José Gabriel Trindade. Deuses e heróis: há uma ética na Ilíada? In.: MARQUES JÚNIOR, Milton; 
MEIRA DE SOUZA, Erick France. O teatro da morte, da humilhação e da dor: análise e tradução do canto 
XXII da Ilíada, de Homero. João Pessoa: Zarinha/Editora Universitária-UFPB, 2007, p. 9. 
100 Ibid., p. 9. 
101HOMERO, Ilíada, XII, 310-328. 
102 Ibid., IX, 442-443. 
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 Apesar de termos atestado certa influência da mitologia no interior da pólis, a 

sociedade clássica era desprovida de uma instância superior de onde dimanassem preceitos 

referenciáveis para o comportamento humano. Não havia um deus, por cujas determinações se 

pudesse seguir. O fato é a existência restrita de admoestações contra o certo e o errado103, mas 

não podemos considerá-los semelhantes a imperativos éticos. A falta de uma verdade revelada 

nos leva a compreender porque os homens gregos antecessores e contemporâneos de Platão 

assumiram o primado autônomo da ação, padrão que persistiu até a cristianização104. 

 A ausência de uma fonte de conduta invariável e universal – de onde dimanassem 

princípios axiológicos determinantes para se guiar a vida privada e pública – fez com que 

Platão entrasse em conflito com a abordagem autonômica de sua época, manifesta 

principalmente nas locuções sofistas. Com uma tradição fundada na autonomia e com a pólis 

ateniense em efervescência política, esses pensadores encontraram um campo fértil para a 

retórica, que, por sua vez, muitas vezes serviu de canal de ressonância de ideias como o 

relativismo, o subjetivismo, o ceticismo, promotores de posturas como o oportunismo 

intelectual e político, o indiferentismo moral, o convencionalismo legislativo e jurídico. Isso 

explica as razões pelas quais Platão fez a adesão a uma proposta axiológica heteronômica: a 

ideia do Bem. 

 Outro detalhe importante que justifica a defesa platônica do Bem – como princípio 

heteronômico de ação105 – é a constatação de uma pluralidade demasiado complexa e volúvel 

de princípios racionais de conduta em sua época, principalmente dentro do próprio 

movimento sofista, erradamente rotulado como homogêneo em seus conceitos. A própria 

instabilidade política106 vivida em Atenas denunciava a falta (e os riscos) de um paradigma 

não só racionalmente defensável e extensível a todos, mas verdadeiramente (e não só 

                                                           
103 SANTOS, José Gabriel Trindade. Tomo 1. Para ler Platão: A ontoepistemologia dos diálogos socráticos. 
São Paulo: Loyola, 2008, p. 72-73. 
104 SANTOS, 2007, p. 12.  
105 Em outras palavras, Platão sentiu a necessidade de ofertar um paradigma estável para guiar à verdade todas as 
reflexões filosóficas; a emersão da ideia de Bem – como guia de sua filosofia – é a garantia de um princípio que 
evita afirmações distorcidas da verdade, algo comum na época do movimento sofista, onde era forte a crença 
acerca da validade dos discursos gestados no seio da mera “autonomia” do pensamento. Para Platão, a verdade 
não pode ser dita de qualquer jeito, sem um cuidado dialético e por qualquer um que creia que a verdade está 
legitimada por seu mero ponto de vista. Uma consequência dessa tendência autonômica é o extremo do 
relativismo. Ressalvamos, no entanto, que isso não significa a defesa platônica de que o pensamento filosófico é 
meramente heteronômico, dependente, preso a um idealismo desconectado do mundo das relações, o que nos 
dedicaremos a advogar no prosseguimento deste texto. 
106 “a máxima aspiração da vicissitude histórica dos gregos – a construção de uma comunidade política unida, 
concorde e pacífica – nunca foi realizada e o seu fracasso tornou-se evidente nas vicissitudes históricas que 
serviam de fundo para a experiência pessoal de Platão (as staseis ou ‘conflitos’ civis internos)” VEGETTI, 
Mario. Um paradigma no céu: Platão político, de Aristóteles ao séc. XX. Trad. de Maria da Graça Gomes de 
Pina. Apresentação de Maurício Marsola. São Paulo: Annablume, 2010, p. 33. 
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aparentemente) justo. É por isso que Platão crítica severamente a afirmação de Protágoras que 

diz “o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são 

enquanto não são”107, escancarando a defesa (comum ao movimento sofista) de que o homem 

(a)/nqpwpoj) está na base determinante da moral. A leitura platônica vê nisso um passo para a 

relativização da verdade e um particularismo da justiça, por exemplo, na atividade 

nomotética. 

 Com uma leitura atenta da República, poderemos perceber que, apesar de 

defender o Bem como fonte da moralidade, Platão não despreza um princípio caro à 

autonomia, a saber, a ação consciente, o que justifica a proposta educativa do Estado. Mas, 

nessa obra, a relação autonomia-heteronomia é um problema que inspira cuidados e será 

analisado mais adiante (nos itens 2.3 e 3.2.4), por ocasião de nosso estudo sobre a 

problemática nómos-phýsis nos Livros III e IV da República: afinal, o projeto platônico do 

Estado ideal não coloca os cidadãos numa posição heteronômica perante os ditames do Bem? 

Há espaço para se falar em autonomia? E se não houver esse espaço, porque falar em 

educação? 

 

 1.5. A problemática nómos-phýsis a partir do movimento sofista 

 

Com o alvorecer do século V a. C. e a chegada dos sofistas, a vida em Atenas 

passa por um processo de profunda crise intelectual, por força da várias conjunturas 

ideológicas que adentraram no campo do ágon político, colocando em xeque os paradigmas 

(até então) basilares da pólis. Em relação aos filósofos jônicos e eleáticos, o movimento 

sofístico não deu o mesmo protagonismo à phýsis. 

Entre os sofistas o foco investigativo de outrora – em relação à phýsis – sofreu 

uma virada. A natureza e o ontos ón permanecem como problemas filosóficos108, mas 

subservientes àqueles derivados da cidade, de modo que até os sofistas que – em seus escritos 

– darão enfoque à phýsis, o fazem em função do nómos. Somente a dimensão humana da 

                                                           
107 PLATÃO. Teeteto. 1. ed. Trad. de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2007, 152 a. 
108 Essa afirmação mostra o equívoco comum de muitos manuais de filosofia, que rotulam genericamente os 
sofistas como convencionalistas, relativistas, enfim, pensadores que abdicaram de pensar a phýsis, o permanente, 
o natural, dedicando-se exclusivamente ao nómos, ao que é processual, dinâmico, social. Vale citar dois autores 
clássicos, que em seus testemunhos ratificam nossa afirmação crítica, mostrando que o tema da natureza era 
comum nas obras sofistas: “GALENUS. De elem. I 9 (I 487 K.; 54, 21 Helmr.) Todas as obras dos antigos são 
chamadas ‘da natureza’: a obra de Melisso, de Parmênides, de Empédocles, de Alcmeone, de Górgias, de 
Pródico e de todos os outros. CICERUS. De oratore. III, 32, 128 Que devo dizer de Pródico de Ceos, de 
Trasímaco da Calcedônia, de Protágoras de Abdera? Naquela época, cada um destes tratou e escreveu 
amplamente também acerca da natureza”. Apud UNTERSTEINER, Mario. Sofisti: testimonianze e frammenti. 
Milano: Bompiani, 2009, p. 388. (Tradução nossa do grego e do latim) 
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phýsis foi tomada como verdadeiro tema de reflexão, quando tomada em paralelo com a lei, 

na questão da primazia da justiça, dos fundamentos da ordem social.   

Nessa fase cultural do pensamento grego, os sofistas passaram a questionar sobre 

o potencial humano de intervenção na realidade, os critérios (naturais ou convencionais) de 

organização política do Estado, como, por exemplo, o problema da distribuição do poder. 

Rompendo com a identificação híbrida de lei e natureza derivada da tradição pré-socrática, 

esses pensadores as cindiram em pólos antitéticos, transitando por um ou por outro. Bentes 

atesta que “alguns pensadores tenderam a dar suporte incondicional à phýsis em detrimento da 

convenção ao passo que outros se posicionarão favoráveis à supremacia do nómos” 109.  

A presença dos sofistas em Atenas foi decisiva no sentido de lançar as sementes 

para a busca por uma síntese no campo das ideias, tarefa trabalhada de modo ímpar por 

Platão: ora, não só a maioria defensora do nomos questionou a estrutura religiosa de 

organização política derivada dos arcaicos, quanto o poder quase inquestionável dos bem 

nascidos, protagonistas políticos de boa parte da historia social grega. Entretanto, apesar da 

força dessa vertente da sofística – defensora da preeminência do nómos –, reiteramos a falta 

de consenso no interior desse movimento, o que não é percebido ou dito em muitas produções 

acadêmicas110. Há alguns sofistas que defendem a presença de uma natureza determinante 

para o cosmos, para as leis humanas, que iguala todos os homens livres. Eis o problema. 

  

1.5.1. Teorias em defesa do nómos contra a preeminência da phýsis  

 

Segundo Cornelius Castoriadis, os sofistas que advogaram a preeminência do 

nomos em relação a phýsis, foram os mais subversivos no campo intelectual, por defenderem 

não só o convencionalismo das constituições políticas, quanto da própria instituição 

                                                           
109 BENTES, 2009, p. 157. Essa ideia também pode ser encontrada em KERFERD, 2003, p. 212, como também 
em Jacqueline de Romilly, que diz: “A história da oposição entre physis e nomos esclarece um aspecto 
importante da transformação intelectual do século V a. C. (...) mas é essencial constatar que ela se encontra nas 
obras de quase todos os sofistas, e não guarda necessariamente um papel de destruição e de recusa” 1988, p. 159. 
(tradução nossa) 
110 Por leituras apressadas ou que passam ao largo das próprias obras de Platão, é comum encontrarmos textos 
que generalizam posições específicas, rotulando-as. Por exemplo: a noção de um Platão puramente idealista 
(noção que iremos questionar mais adiante), como também a afirmação de unilateralidade do pensamento de 
todos os sofistas. Diante de manuais que rotulam todos os sofistas como convencionalistas, defensores do nómos 
e críticos da phýsis, seguem-se até trabalhos científicos. Marcílio Coelho Dias, por exemplo, diz que “para os 
sofistas, o nómos se sobrepõe à phýsis” e que eles “assumiram a defesa do nómos” DIAS, Marcílio Coelho. A 
noção de justiça segundo os Sofistas e Aristóteles. Revista Legis Augustus (Revista Jurídica). Vol. 3, n. 1, p. 
86, set. 2010. Contrapõe-se a essa generalização José Gabriel Trindade Santos ao afirmar que “a partir desta 
contraposição (nómos-phýsis), cada um dos termos é, nos autores que participam no debate, interpretado e 
valorizado de diversos pontos de vista” SANTOS, José Gabriel Trindade. A natureza e a lei: reflexos de uma 
polêmica em três textos da Grécia Clássica. s/d, p. 77. 
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cósmica111. Essa postura ganhou força com a popularização da democracia, questionadora do 

poder centralizado nos aristoi. Tornou-se comum questionar várias coisas: por exemplo, quais 

os pressupostos racionais que justificavam o privilégio aristocrático na pólis? E, em 

decorrência disso – lembrando da crise da ideia arcaica de um poder natural por aquiescência 

divina –, qual o paradigma da justiça compatível com a pólis? Há alguma disposição natural a 

todos os homens, a alguns deles, ou, isso é mero discurso histórico, que deve ceder espaço 

para o critério da convenção, do acordo coletivo? 

Contrapondo-se à arbitrariedade da phýsis, imutável, anterior aos homens, a 

maioria dos sofistas passaram a advogar opiniões e teorias em favor do nómos, o que se atesta 

na grande atividade retórica no seio da política ateniense do século V e IV a. C. Era comum se 

afirmar a determinação histórica (e não natural) dos valores morais e princípios legislativos a 

partir de uma noção de justiça desprovida de valor universal, absoluta e imutável.  

Um argumento contra a phýsis diz que se houvesse uma concepção natural, as leis 

deveriam ser as mesmas, independente do lugar, e não é isso o que ocorre, como nos atestam 

as pesquisas etnológicas de Heródoto, ao ilustrar a variedade dos costumes humanos. As 

conclusões desse contemporâneo de Protágoras inspiraram sofistas como Hípias, que, 

segundo Romilly112, parece ter desenvolvido pesquisas semelhantes e escrito sobre os nomes 

dos povos. Nesse sentido, o pequeno tratado Dissoi Logoi113 mostra com clareza que a 

variação dos costumes e dos julgamentos de valor serviam de base para os argumentos 

relativistas. Assim sendo, podiam defender que “o belo e o feio não têm nenhuma existência 

objetiva – do mesmo modo que não a têm o justo e o injusto”114. 

Para além disso, é pertinente destacar que alguns elementos da tradição cultural 

grega foram muito influentes na argumentação dos sofistas defensores do nomos. Kerferd nos 

apresenta três deles, que, na Antiguidade, serviam como base interpretativa do curso da 

história humana, de sua cultura e de sua civilização, a saber, a Teoria do declínio115, a Teoria 

Cíclica da História ou o Mito do Eterno Retorno, como também a Teoria do Progresso116, 

                                                           
111 CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 360 
112 Cf. ROMILLY, 1988, p. 157. 
113 “duplos argumentos são enunciados na Grécia por aqueles que filosofam, concernentes ao bom e ao mau” 
(“dissoi\ lo/goi le/gontai e\n ta=i (Ella/di u(po\ tw=n filosofou/ntwn peri\ tw= a)gaqw= kai\ tw= kakw=.” DISSOI 
LOGOI apud UNTERSTEINER, Mario. Sofisti: testimonianze e frammenti. Milano: Bompiani, 2009, p. 558, I, 
1-2 – Tradução nossa). Essas são as palavras iniciais – escritas originalmente num tipo de dialeto dórico – de um 
texto anônimo encontrado na parte final dos manuscritos de Sexto Empírico. Esse texto foi modernamente 
intitulado de Dissoi Logoi, em referência às duas primeiras palavras manuscritas. 
114 Cf. ROMILLY, 1988, p. 158. 
115 Conhecida como Mito das Idades e encontrada em Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, apresenta a crença 
numa degeneração gradativa da raça humana, durante o tempo histórico. 
116 KERFERD, 2003, p. 212-213.  
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que, em especial, é muito relevante para o problema nómos-phýsis, segundo esse autor. 

Afinal, tal concepção assevera a passagem do estado humano de natureza para o de 

civilização, processo esse provavelmente expresso nas doutrinas históricas de Protágoras e 

publicado num tratado – hoje perdido – intitulado Sobre o estado original do homem, como 

também abordado pontualmente na narrativa mítica que Platão conferiu a esse sofista, no 

Protágoras 320c-322d117. 

No mito platônico, Protágoras acusa a insuficiência da phýsis perante as demandas 

da vida em comunidade. Para que os homens se integrem em convivência pacífica, não 

bastam as qualidades inatas que receberam para a sobrevivência individual: devem ser 

dotados de virtudes morais, das quais duas, segundo Protágoras, foram enviadas por Zeus: 

aidos (a)idw=j – respeito mútuo) e dike (dikh/ - justiça)118. Sabendo – pela interpretação 

subseqüente ao mito – que a justiça dita pelo sofista se refere às nomina da comunidade119, 

podemos perceber a defesa de que somente com o nómos a vida social se torna possível.  

Referenciadas a figura de Protágoras, essas afirmações indicam sua justificava 

pela plena submissão às normas legalmente prescritas como o melhor modo de afastar o 

homem do seu estado de natureza120. O mito e o logos que lhe sucede querem assinalar que o 

autenticamente humano se revela somente em sociedade e não a priori às relações sociais121; 

mas isso traz consigo uma exigência que aproxima Protágoras da concepção de Logos de 

Heráclito: uma cidade civilizada prescinde de uma convenção que harmonize ao mesmo 

tempo, identidade e diferença122. Alinhado com a perspectiva do mito de Protágoras, o 

Anônimo de Jâmblico123 aparece como outro testemunho sobre a preeminência do nómos para 

os fins da ordem sócio-política: já que, por natureza, os homens não podem viver isolados, 

                                                           
117 Cf. Ibid., 2003, p. 213. 
118 Ver GUTHRIE, W.K.C. Os filósofos gregos de Tales a Aristóteles. Trad. Maria José Vaz Pinto. Lisboa: 
Editorial Presença, 1987, p. 58; BARKER, Sir Ernest. Teoria política grega: Platão e seus predecessores. 2 ed. 
Trad. Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1978, p. 70;   
119 Cf. KERFERD, 2003, p. 214. 
120 É pertinente observar a proximidade dessa concepção de Protágoras com o pensamento político de Hobbes. A 
partir daquele sofista, pode-se entender – como sugere Hilda Bentes – que o estado natural do homem é o 
“reinado do homo homini lupus delineado posteriormente por Hobbes, em que uma série ininterrupta de 
hostilidades expõe o homem a uma guerra interminável. Para sofrear esse quadro caótico de tendências bestiais e 
belicosas, urge que seja elaborado um repertório de normas coercitivas para coordenar as paixões humanas, 
esboçando-se, assim, um projeto de contrato social” BENTES, 2009, p. 168. 
121 Essa concepção parece estar tanto na base das teorias contratualistas modernas de Hobbes e Locke, como na 
crítica desenvolvida por Rousseau, que defende a naturalidade das virtudes, corrompidas pela sociedade. 
122 Cf. FONSECA, Marcos Aurélio Monteiro da. Heráclito e Protágoras: o logos do jogo e o jogo do logos. 
Revista Princípios, Natal, ano 3, n. 4, p. 144 e 153, jan./dez. 1996. 
123 O Anônimo de Jâmblico é uma obra sofística, conservada pelo neoplatônico Jâmblico, conforme esclarece 
Eduard Zeller Outlines of the history of Greek philosophy. 13 ed. Trad. L. R. Palmer; rev. Dr. Wilhelm Nestle. 
New York: Dover, 1980, p. 90. 
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devem associar-se entre si, submetendo-se às leis, para que assim possam encontrar a 

verdadeira justiça124.  

Isso nos faz concluir que a importância das leis se ratifica a partir dessa base 

natural de insuficiência dos homens, que só conseguem viver coletivamente sob a tutela 

dessas normas legais. 

 

1.5.2. Teorias em defesa da phýsis contra a preeminência do nomos 

 

A partir de uma descoberta de 1915, temos em mãos fragmentos de Antífon 

pertencentes a um papiro atribuído ao tratado Sobre a verdade, onde encontramos a seguinte 

afirmação desse sofista: “A maioria das coisas que são justas pelo nómos estão em estado de 

guerra aberta com a natureza”125. Essa afirmação manifesta sua percepção sobre a 

problemática, que, no entanto, transpõe o terreno da mera constatação: tentará distinguir o 

campo próprio do nómos e o da phýsis.  

Nos fragmentos encontrados, podemos ver – de início – dois questionamentos 

muito relevantes para a problemática, pelo intuito de Antífon em expor duas manifestações da 

noção de phýsis, na cena política ateniense: a interrogação acerca das desigualdades 

empenhadas arbitrariamente por grupos humanos que se proclamam superiores, como também 

acerca das arbitrariedades das convenções diante das demandas das leis naturais.  

O primeiro sentido manifesto por esse sofista de Atenas traz à tona um 

entendimento da justiça bastante audacioso e crítico em relação ao panorama social ateniense, 

movido por uma paradoxal democracia excludente. Diz Antífon, no fragmento II126:  

Nossas faculdades naturais são absolutamente as mesmas, quer sejamos 
gregos ou bárbaros. Podemos observar as características de qualquer das 
faculdades que pela natureza são necessárias a todos os homens... Nenhum 
de nós, grego ou bárbaro, tem essas características de forma especial.  

Por questionar a desigualdade entre os homens perante a natureza, Antífon pretere 

todo e qualquer arbítrio dominador subsidiado por uma convenção de classe. Para além disso, 

aponta para a preeminência da phýsis, no tocante às leis e à justiça. Ao demonstrar a relação 

                                                           
124 Podemos encontrar, em edição brasileira, a tradução dos fragmentos do Anônimo de Jâmblico por 
MONDOLFO, Rodolfo. O pensamento antigo: história da filosofia greco-romana. 3 ed. Trad. Lycurgo Gomes 
da Motta. São Paulo: Mestre Jou – Editora Universidade de São Paulo, 1971, v. I.   
125 Cf. ROMILLY, 1988, p. 168. 
126 Em relação ao fragmento I e II de Antífon, utilizaremos a tradução de Sir Ernest Barker. Teoria política 
grega: Platão e seus predecessores. 2 ed. Trad. Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1978, p. 
89-90. 
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entre justiça e lei na cidade, não deixa de afirmar a necessidade das leis naturais, porque 

representam a verdade do real, enfatizando que a transgressão ou o não cumprimento delas 

reserva sérios infortúnios para o homem. Quanto ao nómos, não há problema que se burle seus 

imperativos desde que se mantenha a aparência de não o ter burlado, como expressa o 

fragmento I: 

A Justiça consiste em não transgredir qualquer uma das normas legais do estado 
onde se vive como cidadão. É possível, portanto, praticar a Justiça da forma mais 
vantajosa se se prega o respeito às leis na presença de testemunhas; na ausência 
delas, porém, se obedece aos ditames da Natureza. A razão disto é a seguinte: as leis 
são adventícias; as regras da Natureza são inevitáveis (e inatas)127. 

Diante dos fragmentos vistos aqui, podemos perceber que, ao relativizar o 

cumprimento das normas legalmente prescritas em função de um ideal de justiça derivado da 

phýsis, Antífon deixa latente uma tensão entre o padrão consagrado de justiça e as 

conveniências políticas, cindindo a noção de justo (díkaion) em necessário e vantajoso. Assim 

sendo, parece-nos ficar aberta uma lacuna entre a norma da natureza e norma jurídica, cujas 

implicações são absorvidas por Platão, como podemos notar no problema que virá a ser 

suscitado por Glauco, no Livro II da República, desencadeando a narrativa do mito a respeito 

do Anel de Giges, que analisaremos mais adiante. 

Em suma, independente do posicionamento tomado pelos sofistas, seja pela 

phýsis, seja pelo nómos, o problema estava longe de chegar a uma síntese, talvez porque a 

base do entendimento acerca da justiça variava entre princípios autônomos ou heterônomos, 

ainda carentes de uma fundamentação racionalmente clara e consistente. Contudo, é 

justamente na(s) lacuna(s) dessa problemática que Platão investirá seus esforços teóricos: é 

possível definir a justiça? E, no âmago desse questionamento, como se instala o problema da 

fundamentação da mesma? É sobre esses pontos filosóficos que instanciaremos nossas 

análises a seguir, a partir de um estudo detalhado dos livros I-IV da República. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 ANTÍFON, apud BARKER, 1978, p. 89-90.  
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Capítulo II. A problemática nómos-phýsis nos Livros I-IV da República de 

Platão 

 

2.1. A problemática inserida no Livro I 

 

Em seu retorno da descida ao Pireu128, Sócrates acaba convidado à casa de Céfalo, 

marco inicial de um processo dialético extensível especificamente até o Livro IV, mas 

decisivo para toda A República. Quando Sócrates pergunta a ele qual o bem supremo que a 

riqueza lhe permitiu gozar (Cf. 330 d), Céfalo responde elencando tópicos comuns à justiça 

antiga, típica na “moral dos negócios”129 e também na própria religião mítica: diz que o 

dinheiro evita mentirmos e que nos condiciona a pagar o que se deve a um deus ou a um 

homem (Cf. 331 d), evitando castigos depois da morte. Esses tópicos revelam uma concepção 

corrente130 que iguala justiça a equidade, a justa medida, devolver o que é devido. 

Ao sugerir que agir desse modo é às vezes justo e outras vezes injusto (Cf. 331 c), 

dando como exemplo o caso da restituição de um empréstimo recebido de alguém que ficou 

louco, Sócrates mostra que a definição dada por Céfalo não é a verdade sobre a justiça (Cf. 

331 d), apontando para algo mais essencial. Tão logo Céfalo tenta ratificar sua noção pela 

autoridade de Simônides131, abandona a discussão, sendo seguido pela concordância de 

Polemarco que cita o referido poeta defendendo que o justo é devolver a cada um o que se lhe 

deve (Cf. 331 e). 

                                                           
128 Vegetti afirma que a descida de Sócrates ao Pireu pode ser simbolicamente interpretada como uma katabasis 
ao mundo inferior, que a tradição atribui a sábios arcaicos como Pitágoras e Parmênides. A visita ao Pireu 
representará, portanto, para Sócrates um momento inicial, necessário à aquisição de uma sabedoria, que não vem 
mais revelada por uma divindade, como somente no caso de Parmênides, mas adquirida em um duro confronto 
dialético com a figura de Céfalo, seu filho Polemarco e com Trasímaco. Para Vegetti, Sócrates poderá fazer uma 
ascensão (anabasis) à cidade e às questões a ela relativas. Cf. VEGETTI, Mario. Guida alla lettura della 
Repubblica di Platone. 5 ed. Roma-Bari: Editori Laterza, 2011, p. 6. Nessa esteira, para nós o texto sugere uma 
passagem: dos ritos religiosos celebrados no Pireu à posterior celebração das questões políticas na subida à 
cidade, antecipando o que será tema inicial do diálogo, a saber, o questionamento das formas arcaicas de 
compreensão da justiça presente na fala de Céfalo, seguida por Polemarco, que, por sua vez, se apóia em 
Simônides. Em Trasímaco, por sua vez, se encontrará uma tese mais elaborada. 
129 VEGETTI, 2011, p. 39. 
130 Essa lógica aparece em algumas culturas antigas, como notamos no famoso código olho por olho, dente por 
dente, de Hamurabi. 
131 O poeta Simônides – nascido em Céos, em 577 a. C. – é tido como um dos precursores do pensamento 
sofístico. Para ele, “a palavra é uma imagem da realidade” DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na 
Grécia arcaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988, p. 57. Essa ideia deve ter preocupado Platão, ao ponto 
de levá-lo a dedicar todo o Livro III e boa parte do II e do IV a uma crítica a cultura poética de seu tempo: a 
poesia não comprometia uma versão de verdade, mas apenas uma versão de quem detém a tecné poética, 
artificializando a poesia como mero ofício, distanciando-se da tradição do poeta-inspirador. Esse é um dos 
motivos pelos quais Platão defende a “expulsão” desse tipo de poetas da cidade ideal, pois são mestres de 
ambiguidades.  



46 

 

Sócrates ratifica a pequena aporia infringida a Céfalo quando com Polemarco 

mostra a contradição do discurso retributivo da justiça: independente do fato de ter sido o 

dono do empréstimo acometido por loucura, o justo é devolver-lhe o que se lhe deve, 

conforme requisita o dito de Simônides. Contudo, a discordância de Polemarco perante tal 

devolução denuncia uma inadequação entre a concepção professada e a natureza mesma da 

justiça. Emerge a consciência de algo que transcende essa máxima convencional, cujo 

fundamento de verdade se apóia na mera autoridade poética, próprio da tradição arcaica.  

Seguindo Mario Vegetti, concordamos que “a máxima de Céfalo não é 

universalizável, pois não constitui um critério extensível a toda ação justa”132; sendo assim, 

dois argumentos de Polemarco aparecem para lhe dar força, adaptando essa máxima – com 

maior generalização e extensibilidade – ao campo político: a justiça é dar às pessoas o que se 

lhes deve (Cf. 332a), como ainda fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos (Cf. 332a-b). 

Contudo, esse último argumento deixa em aberto a necessidade de se conhecer o princípio que 

distingue o bem e o mal, como também aplicá-lo de modo correto133.  

Sócrates vai apresentar argumentos (Cf. 332c-336a) que mostram a 

inaplicabilidade da tese de Polemarco, deixando implícitas algumas admoestações, como 

acerca do risco de se confundir ser (e=inai) e aparência (dokei=n e=inai) (Cf. 334c), já que se 

pode fazer o bem a um inimigo e o mal a um amigo (Cf. 334e). Seguindo a análise de J. 

Annas, podemos afirmar que, ao trazer as concepções de Céfalo e Polemarco, Platão 

apresenta a justiça sob uma perspectiva própria de sua cultura, a saber, a que a compreende 

como a subordinação a determinadas regras de ação134: para Céfalo, falar a verdade e quitar as 

dívidas; para seu filho, beneficiar os amigos e fazer o mal aos inimigos. O problema dessas 

regras é a obrigatoriedade de se abrir exceções em certos casos, quando será injusto obedecê-

las135.  

Platão parece deixar inferida a necessidade de se buscar uma fundamentação 

inconteste para a justiça, a fim de sua universalização das práticas. O conhecimento do que as 

coisas são por natureza é exaltado como pressuposto ético fundamental para todo o intento 

                                                           
132 VEGETTI, 2011, p. 40. 
133 Cf. SANTOS, José Gabriel Trindade. Tomo 1. Para ler Platão: A ontoepistemologia dos diálogos socráticos. 
São Paulo: Loyola, 2008, p. 81 
134 Cf. ANNAS, J. Un introduction to Plato’s Republic. Oxford: Oxford University Press, 1981, p. 30ss. 
135 Outro problema, segundo Purshouse, é que “se a justiça consiste simplesmente na adesão a determinadas 
regras de conduta, então alguém que as obedece meramente porque julga que isso o beneficiará, ou porque teme 
as conseqüências de agir de outra maneira, tem de ser qualificado como justo. Poder-se-ia objetar, porém, que a 
justiça requer não somente a execução de determinados atos, mas também a presença de determinados motivos 
por trás das ações” PURSHOUSE, Luke. A República de Platão. Trad. de Luciana Pudenzi. São Paulo: Paulus, 
2010, p. 38. 
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posterior acerca da busca pela natureza da justiça. Sem isso, não se pode aplicar nenhum 

princípio teórico com correção. Entretanto, essa “interferência tão frontal da ética no domínio 

da política provoca a irritada manifestação de Trasímaco”136  (336b-e), marcando seu ingresso 

no diálogo. 

O sofista em questão levantará duas concepções de justiça – prontamente 

refutadas por Sócrates – que expressam com nitidez os dois únicos critérios valorativos 

legítimos assumidos pelos gregos: nomos e phýsis. A primeira tese relaciona a justiça com “o 

interesse (ou a conveniência) do mais forte” (338c), que Trasímaco declara ser o governo 

constituído em cada cidade (Cf. 338d-339a). Nela, a justiça é definida pela perspectiva do 

nómos, já que o ético passa a padronizar-se conforme os ditames políticos, das leis, do poder, 

da utilidade funcional; a lei – como conveniência de quem a formulou e aplicou – passa a 

conflitar-se com a segunda tese, arraigada na posição de que “o justo, na realidade, é um bem 

estranho, a vantagem do mais forte e de quem governa” (343c).  

Essa última posição submete o político – e, portanto, as leis, o poder, o útil – ao 

ético, ou seja, a lei passa a depender da justiça, subsumida no bem (que segundo Trasímaco 

significa “vantagem”). Contudo, essa vantagem (sumfe/ron) de que fala Trasímaco será 

diferente da defendida por Sócrates, como revela o discurso platônico até o Livro IV: para o 

filósofo ateniense, é o conhecimento da natureza desse bem o detalhe mais importante na 

definição da justiça, e, portanto, na construção de uma cidade perfeita137. Esse panorama 

revela, portanto, que a justiça expressa na segunda definição se define pela perspectiva da 

phýsis.138 

A participação de Trasímaco no diálogo revela a postura de um verdadeiro 

cientista político, não se preocupando em ser prosélito da tese X ou Y (como podemos 

perceber no parágrafo anterior), muito menos levantando algo inédito; aparece, no entanto, 

como quem analisa a justiça a partir das formas de poder comuns às póleis: quando, por 

exemplo, apresenta a primeira afirmação a respeito do justo (em 338c), está – segundo Vegetti 

– colocando em discussão uma concepção muito elaborada própria de muitos homens 

esclarecidos da época139, em Atenas140. 

                                                           
136 SANTOS, 2008, p. 81. 
137 Ibid., 2008, p. 82. 
138 “A submissão do ético ao político, expressa pela primeira tese, representa então a defesa da lei, enquanto a 
defesa da superioridade ‘ética’ do mais forte representa a da natureza” Ibid., p. 84. 
139 VEGETTI, 2011, p. 41. 
140 Do mesmo modo, quando, por sua vez, diz ser o injusto superior (portanto, ainda melhor, mais vantajoso) em 
relação ao justo (343d), Trasímaco – como cientista político – não parece estar simplesmente elogiando a 
injustiça; ressalvamos que as teses a eles atribuídas podem não justificar o título de “imoralista” como afirma 
ANNAS, 1981, p. 36, já que sua fala pode estar ou apresentando o pensamento de partidos que, na cidade, lutam 



48 

 

Quanto à primeira tese, quando identifica o justo com o “interesse ao mais forte”, 

apesar de fazer do mais forte o mais justo, Trasímaco não está querendo elogiar tão somente o 

papel da força, mas mostrar que a justiça se revela em função do que é conveniente para quem 

detém o poder, e, por conseguinte, a força. Ora, não sendo natural, nem mesmo divina, toda 

lei é justa, desde que normatizada pelo governo detentor do poder (seja ele qual for141), já que 

reflete a vontade de quem é mais forte. A propósito, com o que dissemos aqui podemos 

dissipar uma possível dúvida quando o sofista se refere ao mais forte: este não é mais forte 

por alguma disposição própria da phýsis, inata, mas tão somente pela circunstância política 

que o legitimou no poder. 

Qualquer que seja o tipo de governo – aristocrático, monárquico, democrático, 

etc. – os que governam são necessariamente os mais fortes, pois detêm o poder de fazer as 

leis, que, via de regra, subsidiam sua conveniência e preservam seu próprio poder. Desse 

modo, tais leis canalizam o interesse dos mais fortes, expressando em seu conteúdo o que 

consideram como justo. Em outras palavras, quando advoga que a “justiça é o interesse do 

mais forte”, Trasímaco afirma ser o justo aquilo que o governo detentor do poder entender 

como tal, normatizando através das leis.  

Sob esse ponto de vista, não há nada naturalmente justo, de modo que o padrão da 

justiça deriva da mera convenção do interesse de quem estabelece o que é bom ou mau142. 

Segue-se que a justiça é normatização nomotética, sem fundamentos que transcendam a mera 

conveniência sócio-política, configurando uma espécie de positivismo jurídico, conforme 

terminologia de Vegetti143. 

A segunda tese de Trasímaco deriva de uma tensão entre força e lei, postas no 

primeiro argumento, já que entre esses pólos não há acordo perene, de modo que o governante 

acabará – cedo ou tarde – por infringir o que ele mesmo normatizou em defesa dos seus 

interesses144. A partir daí, Trasímaco acabará por levantar argumentos que culminarão na 

defesa de que na prática, a injustiça é preferível à justiça, pois somente através dela o homem 

pode chegar a eudaimonia. Sendo colocada como uma virtude, o sofista acaba elevando a 

                                                                                                                                                                                     

pelo poder, ou mesmo revelando as teses ideais que podem se opor a Platão (independente da historicidade de 
Trasímaco) 
141 Segundo Rivas, para Trasímaco “a justiça está a serviço dos fortes, sem importar o sistema de governo 
existente na pólis” RIVAS, Hernán Ortiz. Estudios de filosofia jurídica. Bogotá: Temis, 2000, p. 96. 
142 Cf. LACERDA, 2009, p. 109. 
143 Cf. VEGETTI, 2011, p. 42. 
144 SANTOS, 2008, p. 88. Acerca da relação governante-governados na segunda tese de Trasímaco, pode-se 
conferir análise feita por REEVE, C. D. C. The argument of Plato’s Republic. Princeton: Princeton University 
Press, 1988, p. 87-88.  
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injustiça vulgar à condição do que é certo por natureza, o que na linguagem da problemática, 

é o naturalmente justo145.  

Com Trasímaco, o ciclo de argumentos do Livro I é fechado em forma de aporia 

dialética. Sócrates anuncia a necessidade de investigação da natureza da justiça, para que se 

possa conhecer as formas justas de ação em sociedade, respondendo às questões levantadas no 

Livro I. As críticas socráticas aos argumentos dos seus interlocutores não visaram anular a 

crença na universalidade nomotética, mas os tipos de manifestação do nómos, que deveriam 

viabilizar a justiça. Na verdade, Platão foi além, resignificando o próprio conceito de phýsis, 

ampliando até a perspectiva que esse conceito tomou nos sofistas que defenderam sua 

preeminência na problemática: para ele, dever-se-ia legitimar o pressuposto universal do 

nómos, dando-lhe – no entanto – um fundamento natural, ontológico. Em outras palavras, 

critica a criação de leis orientadas somente pela realidade sensível e histórica, apontando, 

pois, para o inteligível, de onde deriva a verdade absoluta. 

A continuidade do diálogo evidenciará esse intento de síntese do problema da 

justiça e, paralelo a ele, da problemática nómos X phýsis, por sua vez fundamental para que se 

pense questões como a legitimidade da própria justiça, do Estado e por extensão, das leis, do 

governo, enfim, do todo político146. Reconhecendo ter tomado o caminho inverso na análise 

do problema da justiça, ao investigar se ela é virtude ou não, ou se a injustiça é mais vantajosa 

do que a justiça, Platão percebe a imprescindível tarefa de investigar a essência do problema: 

o que é a justiça? (Cf. 354b-c). Nessa esteira, terá que dar uma resposta ao problema nómos-

phýsis, ainda difuso nas entrelinhas dos discursos das primeiras interlocuções. 

 

2.2. A problemática inserida no Livro II 

 

A justiça é apenas um meio para a consecução de fins úteis em determinadas 

circunstâncias e interesses ou um bem que se deva procurar por si mesmo? Essas perguntas 

emergem nos consecutivos discursos de Glauco e Adimanto, no início do Livro II, expondo o 

problema aberto por Trasímaco (Cf. 358c), não resolvido até então. Incitando Sócrates a falar 

se é melhor ser justo do que injusto (Cf. 357a) a fim de ouvir qual a natureza da justiça (Cf. 

358b), Glauco esboça um elogio à prática da injustiça (Cf. 358d), sucedido por Adimanto, 
                                                           
145 Cf. KERFERD, 2003, p. 208. 
146 “Mas este deslocamento pelo qual Platão pretere as considerações sobre a lei para tratar somente a justiça, 
implica também uma clara preferência: porque a justiça em si pode ser definida, reivindicada, possuída como 
norma; ela não conhece as contingências da lei; é mais digna de um engajamento pleno. Afinal, em Platão essa 
escolha parece ter sua fonte em uma experiência vivida; e a Carta VII revela de maneira clara que a crise da vida 
de Platão se confunde com a crise da lei” ROMILLY, 2002, p. 180 (Tradução nossa). 
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numa antilogia da qual emergem alguns apontamentos caros à nossa discussão acerca da 

problemática nómos-phýsis. 

Ao falar da origem da justiça, Glauco afirma que – por natureza – os homens 

acham bom cometer injustiça e um mau sofrê-la (Cf. 358e). Diante dessa imposição da phýsis, 

os homens são forçados a vincularem suas práticas sociais num acordo para que não cometam 

nem sofram injustiça (Cf. 359a), por não poderem evitar um e escolher o outro. Daí – segundo 

Glauco – nasceram as leis e as convenções, o nómos, e tudo o que ele prescreve é chamado de 

justo. A essência da justiça segue, pois, esse viés; e isso é a opinião comum: por natureza 

(phýsis), os homens são injustos; por nómos os homens tornam-se justos147.  

Essa distinção entre phýsis e nómos deixa implícita a constatação de Trasímaco de 

que a injustiça é mais vantajosa. Contudo, esse discurso anexa compreensões difusas: articula 

a ideia de que, por natureza, os homens preferem a injustiça, por acharem-na mais proveitosa, 

com a noção enfática de que a injustiça é inata. Essa variação de entendimento da origem da 

justiça revela um problema de fundamentação no discurso de Trasímaco (retransmitido por 

Glauco) do que a justiça é em si mesma, e não o que parece ser. A propósito, é a partir da 

lacuna entre essas compreensões que Platão articulará a originalidade de sua tese: apontar à 

compulsão de uma força absoluta que dirige a conduta dos homens e os abstém do erro: o 

Bem. A garantia para que o nómos tenha validade social – e, portanto, seja aplicável – é a 

existência desse fundamento, que marca a phýsis humana.   

Neste ponto em que sugere um fundamento normativo absoluto para o nómos, é 

clara a aproximação de Platão, ao sofista Antifo, por advogar em favor da preeminência da 

phýsis. Este detalhe é absorvido por Platão, a fim de rebater a defesa de que a justiça é algo 

meramente convencional, normatizado em leis, objetivando regular a injustiça que emerge da 

natureza humana. A posição de Antifo é o oposto da posição advogada por Trasímaco, no 

tocante à relação justiça, injustiça, nómos e phýsis. É bem verdade que o discípulo de Sócrates 

discordará de Antifo quanto à afirmação de que as leis não podem ser interiorizadas148. Mas é 

diante da narrativa feita por Glauco a respeito da fábula do Anel de Giges, que concentramos 

nossa atenção acerca de uma diferença teórica fundamental entre eles: afinal, para o sofista, 

                                                           
147 Glauco, portanto, fala da “natureza [sendo] compelida pela lei à perversão de respeitar a justiça” República, 
359c; a implicação disso é que, deixados ao nosso próprio arbítrio, somos naturalmente predispostos a cometer a 
injustiça e, por conseguinte, necessitamos de um artifício coletivamente construído, na forma do sistema legal, 
para produzir a conduta justa. 
148Apesar de ser externo ao homem e depender do princípio heteronômico do Bem, o nómos deve se tornar 
princípio interno do agir consciente e autônomo, e isso só se poderá conquistar a partir do conhecimento 
filosófico, que aproxima o homem da verdade supra-sensível, como se poderá notar mais especificamente a 
partir do Livro V. 
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por serem nomotéticas, as leis podem ser transgredidas (sem pudor e punições) desde que de 

modo sigiloso, sem testemunhas, já que a verdadeira justiça provém da natureza.  

A fábula narra o poder de invisibilidade conferido por um anel que, segundo 

Glauco, fez com que um homem (ancestral de Giges) pudesse transgredir as leis, conforme 

fosse conveniente a sua vontade, sem correr o risco de ser punido por infringir a moral 

coletiva e seus princípios jurídicos. Para Platão, o problema de se fazer a justiça somente 

quando se está ante outrem é que, deste modo, esta se revela de maneira superficial e 

subserviente aos interesses privados. O parecer justo ganha notoriedade em detrimento ao ser 

justo (Cf. 362a; 365b), trazendo novamente à tona o problema entre e=inai e dokei=n e=inai149. 

O anel tornaria difícil a distinção entre o homem justo e o injusto, pois ele poderia 

estar agindo com retidão apenas para resguardar as aparências de legalidade, enquanto que 

interiormente pensa de modo oposto. Essa disposição da alma abre caminhos para a 

contravenção tão logo não haja vigilância da lei.  

Essa fábula é um marco para o desenvolvimento do pensamento político 

platônico, por suscitar a necessidade de se formar o homem justo e autônomo, senhor de si, 

avesso aos mandos do desejo, que faça o que é justo porque sabe que é justo, e não por medo 

de punições. O homem virtuoso não deve faltar com a justiça, mesmo possuindo poderes 

mágicos, porque para ele o importante é ser bom, não só parecê-lo, de modo que não aceita 

disfarces que encubram o que é próprio de sua natureza virtuosa.  

Se a justiça é própria da phýsis – por estar inscrita na alma dos homens – e 

devendo o homem ser capaz de fazer o que é justo independentemente da vigilância da lei e 

de suas punições, justifica-se assim a busca pela essência da justiça, saber o que ela é por 

natureza. Além disso, tal investigação pode responder à visão de Glauco, que aponta para o 

consenso popular de que a injustiça é mais vantajosa (Cf. 360d; 361e), em consonância com a 

opinião de Adimanto, que afirma que a prática da justiça afasta os homens não só dos castigos 

divinos, mas também das vantagens provenientes da injustiça (Cf. 366a), que, por sua vez, é 

mais agradável e de fácil posse, vergonhosas apenas diante da opinião e da lei (Cf. 364 a). 

Sócrates é admoestado por Adimanto a mostrar porque a justiça é preferível por si 

mesma e não apenas pelas recompensas que proporciona. Se não apresentar porque ela é – por 

natureza – um bem para a alma, desejável acima de tudo, será incluído na esteira do discurso 

                                                           
149 Ver República, II, 361 a-b. 
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de Glauco, que constata a opinião comum acerca da preeminência da injustiça150, desde que 

sem aparentá-la. Para tanto, enveredará numa busca pela natureza da justiça na cidade por 

acreditar que a pólis é a imagem macroscópica da alma humana151 (Cf. 368e-369a). Em outras 

palavras, Platão analisará como a justiça se manifesta no âmbito citadino, para depois tomá-la 

como paradigma aplicável aos indivíduos, já que a pólis é a projeção dos cidadãos. 

Na sequência do diálogo, o personagem Sócrates fará uma análise da construção 

de uma cidade, desde o princípio (Cf. 369c), tentando daí conhecer o que é a justiça. Logo 

constata que cada um deve cumprir sua específica função comunitária (Cf. 369e), já que a 

natureza diferencia as pessoas em aptidões funcionais (Cf. 370b), que, por sua vez, 

configurarão – na continuação do diálogo – o que Platão indicará ser a areté. Para ele, cada 

pessoa é excelente em sua aptidão natural, de modo que através de uma dedicação exclusiva 

ao trabalho que lhe é próprio, será capaz de produzir o máximo possível (Cf. 370c; 374a).  

Esse discurso será o fio condutor do diálogo até o Livro IV, antecipando a 

conclusão acerca da relação entre o que é natural a cada alma – sua virtude derivada da maior 

ou menor proximidade com as Ideias supremas do supra-sensível, através do processo de 

reminiscência – e a função que lhe cabe na cidade. É justo que se coloque em prática aquilo 

que, por natureza, se está disposto: eis o sentido da dikaiosýne.  

Na esteira dessa relação entre justiça, alma, virtude e natureza, podemos afirmar 

que essa interiorização do ideal de justiça dirige não só uma nova compreensão da noção de 

phýsis, mas mostra que esse mesmo ideal não se configura como mera adequação à legalidade 

(nómos). Como diz W. Jaeger, “o conceito platônico da justiça situa-se acima de todas as 

normas humanas e remonta até a sua origem na própria alma”152.  

Na construção ideal da cidade, Sócrates se dedicará de modo atencioso a pensar 

como nascem numa cidade a justiça e a injustiça. Para tanto, discute a formação dos que são 

aptos por natureza às várias funções da cidade. Inicia falando dos naturalmente aptos à função 
                                                           
150 No Livro III, trecho 392c, Platão enfatizará o objetivo da investigação acerca da definição da justiça em si 
mesma, desprendida de suas implicações extrínsecas na esfera da opinião, como a aparência da justiça à vista dos 
demais. 
151 Acerca disso, vale a pena transcrever a observação de W. Jaeger: “Formulado assim o problema da justiça, a 
investigação eleva-se a uma altura contemplativa a partir da qual todo o sentido da vida – tanto o valor moral 
como a felicidade – aparece deslocado exclusivamente para a vida interior do Homem. Os dois jovens (...) vêem 
com clareza é que não há outro caminho senão este, para se fugir ao completo relativismo implícito na teoria do 
direito do mais forte. A justiça tem de ser inerente à alma, a uma espécie de saúde espiritual do Homem, cuja 
essência não se pode pôr em dúvida, pois de outro modo seria apenas o reflexo das variáveis influências 
exteriores do poder e dos partidos, como o é a lei escrita do Estado. (...) É a alma do Homem o protótipo do 
Estado platônico” JAEGER, 2001, p. 761-762. Ainda sobre este trecho, assevera Comparato: “Para Platão, não 
há dois modelos de justiça, um para o indivíduo e outro para a sociedade. É sempre o mesmo paradigma que 
deve orientar, quer a vida individual, quer as instituições políticas” COMPARATO, Fábio Konder. Ética: 
direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 97. 
152 JAEGER, 2001, p. 756. 
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de guarda da cidade (374e) – os fu/lacej (governantes) e os e/pikou=roi (militares) – como 

também dos modos como se manifesta sua virtude natural. Conclui que o “filósofo, irascível, 

ágil e forte” deve ser o “belo e bom guardião da cidade” (376c).  

Nas entrelinhas desta observação, parece-nos possível afirmar a emergência de 

uma convicção no âmago do pensamento platônico acerca da relação nómos-phýsis no debate 

político: ninguém pode exercer qualquer função da cidade por mero desígnio do nómos, pois 

se alguém que tem na alma uma virtude para o governo da cidade for incumbido do 

campesinato, não só não trará ganhos para a pólis, quanto pode causar-lhe dano, se os papéis 

forem invertidos. 

Quando Platão questionar o tipo de formação a ser ministrada para os guardiães 

(376 e), ele abrirá caminho para a proposição de um modelo de educação dirigido pelo 

Estado, que cuidará em administrar a justiça, selecionando e distribuindo os cidadãos para as 

funções públicas, conforme a areté relativa a phýsis que os marca. Uma das incumbências da 

educação estatal é – portanto – viabilizar o reconhecimento das disposições da natureza de 

cada um. Além disso, a educação será instrumento de aproximação dos homens à verdade, 

principalmente os governantes, que devem guardar a cidade com sua sabedoria. 

Em Platão, educar para a verdade é essencial para a promoção de uma cidade 

justa, primeiro porque a verdade está manifesta na phýsis, canal sensível do supra-sensível. Se 

a justiça é a realização do que está disposto por natureza, é preciso conhecê-la como ela é, 

mas não só isso: é necessário que se compreenda a verdade em todas as suas manifestações, 

para que o homem não deixe com que as aparências ofusquem a natureza das coisas. Na 

verdade, o ideal educativo se mostra imprescindível para a manutenção da justiça no Estado 

ideal, pois através dele se pode atestar a verdade dos fundamentos que sustentam o que se 

considera como justo e injusto, evitando também que, criando falsos conceitos de justiça, os 

homens possam utilizá-la, por exemplo, como instrumento de vantagem pessoal. Por isso a 

preocupação dialética manifesta no diálogo e transposta para o processo educativo proposto 

na República. 

A relação entre verdade, phýsis e justiça é um dos principais motivos pelos quais 

Platão se preocupa com a influência do que dizem os poetas (II, 377b-c; III, 387b)153 , como 

                                                           
153 Aqui nos cabe uma observação pertinente a respeito dessa crítica aos poetas: diferente do que se costuma 
dizer, Platão não expulsa os poetas de sua República ideal, apenas restringe suas práticas, como no trecho 377 c, 
do Livro II, em que é dito por Sócrates: “Portanto, seria preciso antes de tudo, parece, vigiar os fazedores de 
fábulas, escolher suas boas composições e rejeitar as más. Obrigamos, em seguida, as mães e as nutrizes a narrar 
às crianças aquelas que tivermos escolhido”. No Livro III, 386b-c, temos a seguinte advertência: “É mister 
portanto, ao que parece, vigiar ainda os que se dedicam a contar essa espécie de fábulas e pedir-lhes que não 
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quando estes falam – por exemplo – que os deuses causam coisas más (II, 380c) ou mudam de 

forma (II, 383a)154.  

 

2.3. A problemática inserida nos Livros III e IV 

 

Como vimos no Livro II, Platão advoga ser preciso educar cada homem para 

aquilo que é a justiça, por natureza. Essa posição é ratificada principalmente no Livro III, 

onde esse filósofo dirige várias admoestações restritivas acerca das práticas poéticas, por 

precaução quanto à educação dos cidadãos do Estado ideal. 

Uma das funções da educação é preservar o que é próprio da natureza de cada 

homem, sua areté, de modo a capacitá-lo ao exercício de sua virtude na prática social. Em 

outras palavras, na República, diferentemente do apregoado pelo movimento sofista, a 

verdadeira educação não cria nada no homem, não o capacita para habilidades que não lhes 

são próprias, não introduz um conhecimento estranho em sua alma155.  

Educar é adequar o homem ao que ele é. Aqui, o sentido de justiça adianta a 

concepção que norteará o discurso platônico no Livro IV: dar condições para que aquilo que 

se é seja manifesto, para que se realize aquilo que deve ser realizado, porque assim é disposto 

por phýsis. Platão acredita que em sociedade o homem pode ficar vulnerável às mais 

diferentes formas de corrupção do que lhe é próprio, por natureza. Se não se educar a alma de 

cada um para aquilo que lhe é natural, os homens podem se corromper, desejando ser o que 

não é compatível com a disposição inata de sua alma.  

Diante disso, cumpre pensar o que deve ou não ser evitado para que se eduque um 

bom guardião, preservando o que é próprio de sua natureza irascível, ágil e forte. Eis o mote 

do início do Livro III. Durante o desenvolvimento do diálogo, Platão faz várias afirmações 

quanto ao que pode ou não ser útil ao cultivo da areté do guardião: suprime censuras (386b-c) 

ou fabulações amedrontadoras sobre o Hades (387b-c) que possam atribular e enfraquecer o 

ânimo; rejeita narrativas que ponham em xeque a areté dos herois (387d), que os apresente 

com choro e lamentações (388a-b), tanto quanto como os deuses (388c); reprime o riso (388e-

                                                                                                                                                                                     

censurem, de maneira simplista, as coisas do Hades, mas antes as elogiem”. Contudo, no Livro III, 389e, Platão 
mostra aprovação a uma passagem poética de Homero, que faz Diomedes defender a obediências aos chefes. 
154 Platão adverte: “É preciso sempre representar o deus em sua essência, quer o ponham em cena na epopéia, 
quer na poesia lírica ou na tragédia” República, 379a. 
155A partir de Sócrates, defenderá Platão, no Livro VII: “A educação é, portanto, a arte que se propõe” a fazer “a 
conversão da alma, e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de operá-la; ela não consiste em dar a 
vista à alma, pois que esta já o possui; mas como ele está mal disposto e não olha para onde deveria, a educação 
se esforça por levá-la à boa direção” República, 518d. 
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389a), as mentiras (389b-d), a desobediência (389e-390a), a subordinação ou amizade às 

riquezas (390e-391a); censura narrativas que apresentem os deuses sendo dominados pelos 

desejos amorosos (390c), ou herois com baixa cupidez e desprezo aos deuses e aos homens 

(391c), não se revelando em nada melhores do que os homens (391e). 

Após muitas indicações de como se deve educar os guardiões, resguardando-os 

dos riscos da imitação e dos perigos da falsidade, Sócrates retoma – no fim do Livro III – o 

problema da estruturação da cidade justa, do Estado ideal (412b). Será mostrado que, dentre o 

grupo mais instruído (dotados da sofi/a), deve-se escolher os melhores, os a)/rxontej, 

incumbidos – pelo crivo da idade avantajada – ao governo. Para tanto, a cidade convenciona 

um teste para atestar conhecimentos, habilidades (412c) e compromisso com os interesses 

coletivos, que, portanto, são os seus (412d). Os demais guardiões – os guerreiros (e)pi/kouroj) 

– auxiliarão os governantes (412 c), defendendo militarmente a pólis (pela virtude da 

andrei/a). Para completar a cidade, temos todos aqueles que garantem a sobrevivência 

material da cidade, trabalhadores de diversas áreas, marcados pela concupiscência, que devem 

zelar pela swfrosu/nh.  

Depois de apontar o estilo de vida e os poderes dos governantes, Platão 

apresentará – através de Sócrates – um modo de coesão entre as classes funcionais do Estado, 

sugerindo que, para a aceitação unânime dessa organização, é permissível e devido persuadir 

os cidadãos por meio de um mito (415a-b) – análogo ao das idades e das raças de Hesíodo – 

que indique a pertença deles às classes, por predeterminação divina, encorajando-os a aceitar 

a posição social por entendê-la como algo dado por natureza. A cada tipo de alma, um tipo de 

metal: ouro, para os governantes; prata, para os guerreiros; e bronze, para os camponeses, 

artesãos, etc. Quando Platão escreve que “(...) cada um deve ocupar-se na cidade do trabalho 

próprio e não se imiscuir no de outrem” (433a), traz à tona a concepção hesiódica manifesta 

na épica Os trabalhos e os dias, que – após a ética aristocrática e cavalheiresca de Homero – 

abre caminho para uma nova concepção moral basilar para a reflexão filosófica posterior. 

Hesíodo inaugura a visão de que o trabalho manifesta e salvaguarda a justiça e isso parece se 

refletir na perspectiva orgânica de Estado sugerida por Platão. Sobre isso, comenta Vegetti: 

Aqui, na verdade existe o princípio, ao mesmo tempo natural e moral, da 
oikeiopragia: cada um cumprindo seu papel, a função para a qual é 
naturalmente e intelectualmente melhor dotado. Não se trata apenas de um 
princípio de eficiência produtiva consentido pela divisão do trabalho: a 
oikeiopragia, o ‘fazer a coisa própria’ (343c, 433b) são na verdade 
tradicionalmente investidos de um preciso valor moral. Platão recorre à 
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velha ideia segundo a qual a ‘virtude’ (areté) consiste na excelência com a 
qual uma pessoa ou uma coisa realiza a própria função (353b)156.  

Estabelecendo a estrutura de seu Estado ideal, Sócrates nos apresenta as três 

virtudes que mencionamos acima, a saber, a sabedoria, a coragem e a temperança, como 

também outra, segundo ele a mais importante: a justiça (427e).  No desenvolvimento do 

diálogo são muitas as passagens que servem de elementos comprobatórios da leitura platônica 

sobre a primazia da phýsis na determinação da justiça prática, fazendo do nómos uma espécie 

de espelho seu. Tudo aquilo que for convencionado socialmente e prescrito em lei, deve 

manifestar o que é justo por natureza, segundo parece sugerir Platão. Afinal, a phýsis é canal 

sensível do supra-sensível. Os homens são classificados sócio-politicamente a partir de 

alguma virtude da qual são dotados157 (Cf. 428b-429a; 429b-430c). 

Após definir as três virtudes, Sócrates parte para a análise da justiça no campo 

político. Para ele, essa virtude é o eixo das demais e sua natureza revela um sentido de ordem, 

de harmonia, pois consiste na determinação de se fazer o que se deve (433b), respeitando-a, 

por ser própria da phýsis. A injustiça consiste, pois, na intromissão e troca de funções, de 

modo que a justiça é o exercício do próprio trabalho (434c). 

Apesar de Finley observar – como ratifica Lílian do Valle – que o debate político 

grego não tem como objetivo o problema do direito a governar e da legitimidade do poder158, 

acreditamos que, senão diretamente, a filosofia que amadurece sobre esse problema pretende 

atingir todas as ramificações da justiça, que segundo a autora citada, é pensada somente em 

função da expressão nomotética. Por mais que a distinção entre o que é phýsis e o que provém 

do nómos não estar servindo de argumento de defesa a priori de nenhum regime de governo 

em particular, é justamente por ser “critério de avaliação da forma como a cada vez se realiza 

a justiça”159, que a reflexão pode se estender aos ramos do debate acerca do Direito, do poder, 

das formas de governo (2002, pp. 36-37). As implicações da reflexão acerca da problemática 

nómos-phýsis abarcam o complexo político, influenciando-o com maior ou menor 

necessidade. 

No tocante ao governo, deve haver um critério para que se possa assumi-lo: o 

poder político não pode ser definido – prioritariamente – por critérios do nomos, ou seja, da 

escolha decidida pela convenção dos seus legisladores; segundo a leitura platônica, isso pode 
                                                           
156 VEGETTI, Mario. L’ethica degli antichi. Bari: Editori Laterza, 2010, p. 118. 
157 Isso pode ser notado claramente, por exemplo, no seguinte trecho: “(...) quando qualquer indivíduo, que a 
natureza destina a ser artífice...” (República, 434b – Grifo meu). 
158 VALLE, Lílian do.  Os enigmas da educação: a paideia democrática de Platão a Castoriadis. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002, p. 36. 
159 Ibid., p. 36-37. 
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ser um risco à cidade, porque as rédeas do poder não podem estar nas mãos de qualquer 

cidadão: este é um passo para a instalação de um governo injusto (que o seria não por 

maldade em si, mas por ignorância do que seja governar conforme o Bem). Para governar a 

cidade é preciso ser excelente para tal, do que decorre dizer que Platão submete a política e, 

portanto, a justiça, à medida da phýsis (e isso se ratifica com a teoria da educação das três 

partes da alma). 

Outra observação pertinente que podemos desprender da análise feita, se articula 

nos seguintes termos: ao asseverar a existência de uma justiça natural e sua preeminência em 

relação às convenções da normatividade política, Platão não está destituindo a importância da 

lei dos quadros da pólis. Deve-se ouvir a verdade inscrita por natureza, para que se evite 

relativismos, mentiras e as corrupções que lhe são próprias.  É um erro pensar que Platão 

descarta o nómos em função da phýsis, como fez Antífon. Ele parte, não obstante, da distinção 

entre eles para afirmar que não deve se conceber uma oposição entre nómos e phýsis, mas 

uma complementaridade. A natureza deve ser refletida pela lei. E essa tônica parece se 

justificar pelo uso constante do termo dikaiosýne: a justiça só se realiza na prática, de modo 

que a idéia tem como propósito ser aplicada e não ficar na mera abstração. Eis o motivo para 

todo o investimento dialético que Platão fará no decorrer do diálogo, propondo um modelo 

gnoseológico dirigido à compreensão filosófica das Ideias. É por isso também, que só os 

sábios poderão governar. 
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Capítulo III. A relevância da problemática nómos-phýsis na compreensão do 

argumento platônico acerca da justiça 

 

3.1. Da aporia dialética do Livro I à necessidade da investigação 

ontoepistemológica da natureza da justiça 

 

 A partir do problema da fundamentação do justo (e, por conseguinte, das leis) 

promovido pelo relativismo protagoriano, o pensamento político clássico foi colocado frente à 

problemática nómos-phýsis, polarizada especificamente pelo movimento sofista e por Platão. 

Para esse filósofo, esse problema mereceu especial atenção, principalmente na República, 

onde está em xeque a natureza da justiça e sua expressão na prática política.  

 Ora, se for verdade que todo homem tem uma medida de justiça própria, qual a 

viabilidade de um Estado coeso e feliz? A resposta a essa pergunta leva necessariamente ao 

estudo da problemática, para que se possa conhecer não só qual o fundamento da verdade em 

si, mas especificamente, a partir de quê se alicerça a concepção de justiça. Compreender se a 

justiça – e, portanto, as leis, o direito, o poder – provém do nómos e/ou da phýsis é 

imprescindível para que um Estado que se pretenda perfeito possa se organizar da forma 

correta. Disso depende o projeto platônico da cidade ideal. Essas são algumas das razões que 

fazem da problemática nómos-phýsis um problema extremamente relevante no âmago do 

debate sobre a justiça, empreendida nos quatro livros iniciais da República. 

Também é fato passível de ponderação que o conhecimento sobre as experiências 

políticas de várias civilizações antigas parece ter levado Platão a compreender que não é a 

mera força compulsória das leis que garante a aplicação da justiça e a harmonia social, ou 

seja, de que não é o poder de quem faz a lei que a garante ser boa, mas a justiça com que é 

feita. Sobre isso investe o filósofo. Saber qual a natureza da justiça se torna o eixo temático 

que principia o diálogo entre Sócrates, Céfalo, Polemarco e Trasímaco, no Livro I. 

Mesmo quando os interlocutores desviam esse foco temático (Cf. 354 b-c) ao 

discutirem as formas como a justiça se manifesta, a problemática não fica eclipsada; afinal, 

são expostas as concepções correntes a respeito do que se entende por justiça e, como vimos, 

tais noções variam entre os dois pólos da problemática, seja através da defesa de padrões 

consuetudinários de justiça, seja na defesa de um direito natural, sustentada por Trasímaco. A 

continuidade do diálogo tende a mostrar a perspectiva adotada por Platão frente ao problema 

nómos-phýsis, em sua busca pelo conceito de justiça, pois é nela que se pode estabelecer a 
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eunomia necessária para a fundação – e a consequente eudaimonia – da cidade justa, o que 

encerra sua tese política. 

A propósito da tese de Trasímaco, a concepção naturalista professada por esse 

sofista, muito mais do que uma convicção pessoal, parece uma constatação crítica da 

dinâmica política na história da própria Grécia e de outras civilizações. Sob o véu da phýsis 

tendem a se esconder jogos de interesse, onde o nómos é determinado sem comprometimento 

com os fundamentos claros da objetividade e com as necessidades primeiras do coletivo, um 

problema latente para Platão160.   

Ao dizer que “o justo não é outra coisa senão o vantajoso ao mais forte” (338 c), 

exemplificando o justo como “o vantajoso ao governo constituído” (339 a), Trasímaco parece 

se aproximar da convicção platônica de que o governo se restringe a poucos, sendo justo se 

submeter a eles. Contudo, o que os separa mais profundamente nesse ponto é que, para Platão, 

a afirmação de Trasímaco pode constituir um risco, por privilegiar161 alguns, no tocante aos 

benefícios do poder. Em outras palavras, aceitar a opinião de Trasímaco pode imputar a 

concordância com a tese de que é justo todo e qualquer ato dos mais fortes que o façam em 

nome da manutenção de sua condição natural (phýsis).  

Se, no tocante ao governo constituído o justo é buscar o mais vantajoso para ele 

(339 a), por ser o mais forte, e, portanto, mais digno, por phýsis, de tal condição, pode-se 

recair no problema da justificação de todo e qualquer ato imputado pelos mais fortes – neste 

caso o governo – pelo simples fato de ser mais forte. Parece latente ao pensamento de Platão 

as marcas da aversão dos atenienses às formas de tirania, que parecem ressoar nessa fala do 

sofista. Para Platão, a justiça coletiva depende da correta distribuição das funções públicas de 

modo que cada um exerça com excelência a areté que lhe é própria por phýsis162. Para tanto, 

cabe ao Estado educar os seus para as virtudes que lhe são inatas, arraigadas na alma, como 

enuncia na República, a propósito a tripartição da alma. 

Desde o Livro II, Platão começa a lançar mão dos argumentos necessários para a 

posterior defesa da preeminência da phýsis na determinação da justiça, como por ocasião da 

narrativa acerca da fábula do Anel de Giges. Vale ressaltar que isso não anula a importância 

                                                           
160 Cf. JAEGER, 2001, p. 757. 
161 Apesar de qualquer honra pela condição de governante, não há defesa de privilégios dessa classe em 
detrimento às demais. Se são isentos de algo ou beneficiados de certa vantagem, isso só acontece em função do 
melhor exercício da função e não para benefício individual. Ao contrário do que se pode imaginar, Platão cerceia 
privilégios materiais dos governantes e guardiães a fim de que estes não se corrompam. Devem viver uma vida 
ascética, de renúncias. 
162 MOSSÉ, Claude. Au nom de la loi: justice et politique à Athènes à l’âge classique. Paris: Éditions Histoire 
Payot, 2010, p. 149-150. 
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do nómos para Platão, pois o projeto de Estado não se encerra na descoberta da Ideia em si 

relativa à justiça, como demonstraremos mais adiante. O fato é que, para que a cidade seja 

perfeita, o determinante natural é decisivo. Sem ele, o elemento definidor do poder fica a 

mercê de elementos como a convenção da força, apresentada por Trasímaco, de modo que as 

garantias da harmonia entre governantes e governados seja tão instável quanto a vontade 

legitimada pelo governante, que segue suas conveniências. 

Na esteira da investigação ontoepistemológica da justiça, Platão insere seu projeto 

educativo. Seu desenvolvimento revela estreita proximidade com a problemática nómos-

phýsis: afinal, faz-se preciso saber se as virtudes de cada cidadão podem ser determinadas 

socialmente, conforme a convenção da necessidade, ou se são naturais, inatas. Disso depende 

o conceito de justiça, virtude maior, segundo Platão, como também todas as suas implicações 

burocráticas no contexto da prática política. 

 

3.2. A síntese platônica entre a problemática e o problema da justiça no Livro 

IV 

 

3.2.1. A questão nómos-phýsis na “teoria das partes da alma” e na educação 

dos cidadãos 

 

“É na teoria das ‘partes da alma’ que desemboca a investigação do problema do 

que é justo”163. Nessa constatação se encerra a síntese platônica entre a problemática e o 

problema da justiça, como também se justifica a relevância dessa intersecção; afinal, como 

vimos anteriormente, a concepção de que a alma dos cidadãos possui virtudes naturais é 

pressuposto fundamental na análise ontológica da justiça.  

Cada virtude, por sua vez, correspondente a uma função específica na cidade. A 

justiça se realiza – na prática – quando cada cidadão assume a função na pólis que 

corresponda a seu tipo de virtude. Os homens da classe econômica (artesãos, comerciantes, 

etc.), dotados da swfrosu/nh, garantem a sobrevivência material da cidade. A classe militar, 

composta pelos guardiões (guerreiros), dotados da andrei/a, é responsável pela defesa da 

cidade. Já os dotados da sofi/a, devem ser os governantes, legisladores, magistrados, 

responsáveis pelo governo da pólis sob as leis.   

                                                           
163JAEGER, 2001, p. 750. 
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Segundo esse esquema platônico da organização do Estado Ideal, ninguém poderá 

ascender ao governo, justificando conveniência classista, mesmo que sob determinantes como 

a força, a prerrogativa da nobreza de sangue, ou qualquer outro instrumento que possa levar 

alguém ou um grupo a requisitar o governo em detrimento dos demais. Se ninguém pode 

requerer o governo por força de uma convenção específica sem o crivo seletivo do Estado, 

tampouco pode fazê-lo sob justificativa de privilégio natural em relação à maioria. Em 

síntese, a organicidade do Estado platônico reflete a posição platônica sobre a problemática 

nómos-phýsis.  

É, portanto, a partir dessas convicções ontológicas que Platão estrutura seu projeto 

educativo, vinculado a uma teoria do conhecimento que irá explicitar a partir do Livro V. 

Convergem-se politéia e paidéia. Mas por que o ideal educativo é fundamental para a 

manutenção da justiça no Estado? E para iniciarmos uma reflexão a respeito, vejamos a 

sugestiva afirmação de Marcelo Perine, que, evocando Aristóteles, reflete o significado do 

processo de paideusis presente na cultura grega, e, não obstante, recepcionado por Platão:    

(...) processo de paideusis que arranca a criança do mundo da “geração das 
coisas que crescem”164, para transplantá-la no âmbito da vida em comum dos 
seres que comungam os sentimentos do bem e do mal, do justo e do injusto, 
que é, justamente, o que produz a família e a cidade165. Aqui nada é 
surpreendente porque a educação é o que leva a natureza ao seu fim. De fato, 
se é verdade, como diz Aristóteles, que “toda cidade existe por natureza”; se 
é verdade que “a natureza de uma coisa é o seu fim” e, mais ainda, se “o fim 
de uma coisa é o seu melhor bem”166, então educar uma criança é introduzi-
la na comunidade em que o seu fim se encontra realizado, segundo a sua 
melhor forma, na qual ela pode atualizar a obra que lhe é própria167.168 

Diante da pergunta feita acima e da observação de Perine, podemos afirmar – 

primeiramente – que a paidéia sugerida por Platão é fundamental para que todos possam 

revelar e fazer florescer o potencial de cada areté. O diferencial, no entanto, é que apesar de 

funções mais ou menos elevadas, não há discrepâncias entre as classes quanto à felicidade, 

                                                           
164 Acerca do sentido pré-filosófico do conceito de phýsis, pesquisar o texto “O conceito de phýsis em Homero, 
Heródoto e nos pré-socráticos”, de Henrique G. Murachco, publicado pela Revista Hypnos, I, n° 2, 1996, p. 11-
22. Acerca desse conceito sob a ótica da filosofia, conferir ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. de Marcelo 
Perine. São Paulo: Paulus, 2002,V, 4.  
165 Cf. ARISTÓTELES. Política. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2009, 1253 a 10-19. 
166 Cf. Ibid., 1252 b 30 – 1253 a 1. 
167 Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2009, 1106 a 14-25. 
168 PERINE, Marcelo. A cidade e a política conforme a natureza. Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, XLVI 
(117/118), 79-85, Enero-Agosto, 2008. 
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fim comum: eis a defesa de que a eudaimonia coletiva se consegue com a coesão de todos os 

cidadãos e suas virtudes169.   

O ideal educativo também serve para que os homens não criem falsos conceitos 

de justiça, podendo utilizá-los como instrumentos de vantagem pessoal ou de classe. Em 

outras palavras, a seletividade da educação evitaria o acesso ao governo ou a legislatura por 

mero jogo político de conveniências, que é indiferente ao próprio despreparo funcional do 

candidato. Tudo isso imuniza a sociedade de concepções como as constatadas por Trasímaco; 

afinal, o movimento educativo mostra que o Estado é interno ao homem, de modo que a 

justiça se revela como expressão dessa consciência, impelindo os homens a desprender-se de 

quaisquer pretensões individualistas frente à coletividade organizada. É por esse motivo que 

Platão se servirá dos diálogos posteriores ao Livro IV para mostrar que somente pelo 

conhecimento filosófico do Bem, os homens estarão imunes à injustiça, por fazerem o que é 

certo, independente dos desejos, ou do medo das punições. A questão da justiça transcende o 

individual, realiza-se no bem comum.  

Outra observação interessante a respeito da importância da educação como 

aspecto garantidor dos pressupostos ontológicos do sistema político-estatal platônico é que, 

mesmo dotado de sophía, nenhum homem possui uma inteligência pura e completa, pois a 

alma está unida a um corpo, cuja materialidade só pode ser transcendida com um exercício 

dialético-filosófico da alma170. Deste modo, não basta convencionar poderes e leis como 

primado de um só, considerado pela maioria como governante ou legislador; o que atesta a 

justiça desse não é a força de persuasão popular, seja pelo carisma, seja pelo medo, variáveis 

da concordância e submissão comum; desse modo, mesmo que tenha a concordância popular, 

que credite a ele o título de justo, não o será de verdade, pois não é pelo nómos, mas pela 

phýsis que isso é manifesto.  

Em suma, Platão afirma que se deve educar cada um conforme sua natureza, de 

modo a potencializar a areté que lhe é própria. Quando fala em educação, Platão não defende 

que qualquer um que seja submetido à educação proposta por ele pode alçar o topo do 

processo de formação e, portanto, as mais importantes funções no Estado. Não basta ser 

educado para ser governante: é preciso que sua alma (psyché) tenha uma disposição natural 

(phýsis) para isso, do que decorre dizer que cada um deve ser educado conforme sua natureza, 

e não conforme sua vontade. Até porque, quem por ventura almeja se tornar um governante 

                                                           
169 Sobre isso, convergem-se as leituras de: VEGETTI, Mario. Um paradigma no céu: Platão político, de 
Aristóteles ao séc. XX. Trad. de Maria da Graça Gomes de Pina. Apresentação de Maurício Marsola. São Paulo: 
Annablume, 2010, p. 34-35. 
170 Cf. FRAILE, Guilhermo. Historia de la Filosofia. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1956, p. 353. 
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apesar de sua alma de bronze (Cf. República, 415 a) não o conseguirá, já que a educação não 

pode modificar uma disposição natural, apenas melhorá-la, dentro dos seus limites. O cerne 

filosófico da educação platônica segue uma concepção já discernida no Mênon: no âmbito da 

formação do ser não acontece nenhuma verdadeira aquisição. Tudo se realiza na 

rememoração (anamnese) daquilo que, por phýsis, o ser já dispõe desde o nascimento. 

 

3.2.2. A justiça como justa-medida entre a natureza e a lei 

 

Diante do que vimos até aqui podemos afirmar que, para Platão, justiça é o 

equilíbrio entre o que é próprio da phýsis e o que é necessário por nómos. Essa noção de 

equilíbrio se revela quando o filósofo adverte que – no Estado ideal – cada um deve fazer 

aquilo que lhe é próprio, sem fechar-se no individualismo de sua virtude, colaborando para o 

bem comum, cuja ordem aponta para a eudaimonia da cidade-estado. 

Não é forçoso afirmar que a referida compreensão se aproxima sobremaneira do 

entendimento cosmológico da tradição anterior. O logos platônico busca no mundo sua 

identidade inteligível enquanto forma reflexa da perfeição. Para os arcaicos, o cosmos era 

visto como um todo unitário, harmônico, e a vida humana seguia seu padrão de harmonia. 

Esse padrão era transposto a vida coletiva quando houvesse a justa-medida entre as partes do 

todo social – o que, com a consolidação da pólis, se dirá isonomia – e quando cada um 

preservasse o senso de comedimento (métron) de suas ações171. Não por acaso as 

conseqüências da hýbris são tão enfatizadas desde a épica homérica aos trágicos, ressoando – 

certamente – na compreensão aristotélica do “meio-termo”. Também parece notório a 

influência do foco fisicalista acerca da organização do universo dentro da filosofia de Platão, 

que, por sua vez, herdou dos pitagóricos principalmente a leitura matemática da realidade, 

basilar a seu complexo teórico. 

Acreditamos haver certa proximidade do conceito de justiça apresentado no Livro 

IV da República, com o entendimento comum de universo, próprio aos pré-socráticos, a saber, 

a ideia de que o universo é um complexo lógico ordenado com a integração de uma variedade 

                                                           
171 As ações comedidas eram justas porque respeitavam o princípio da harmonia natural impressa no cosmos, 
manifesta na phýsis. Quanto à relação da ética e da justiça política, temos – no pensamento grego – "duas faces 
de um mesmo remédio destinado a restituir o justo equilíbrio natural. A mesma palavra, eklos, designará a 
doença e a injustiça: um desequilíbrio do corpo e da alma individuais e um desequilíbrio do corpo político. A 
medicina jônica ou hipocrática tentará restabelecer a lei de equilíbrio natural do corpo, a ética se vinculará ao ser 
completo (...), o político, pela via da instituição de uma ordem jurídica, deverá perseguir o mesmo objetivo de 
harmonia universal, já que é natural” BILLIER, Jean-Cassien; MARYIOLI, Aglae. História da filosofia do 
direito . Trad. de Maurício de Andrade. Barueri: Manole, 2005, p. 16-17. 
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de forças e seres que se congregam sob um princípio. Para eles, essa integração cósmica 

sinalizava à justiça, sinônimo de ordem, equilíbrio. Esse entendimento, a propósito, ganha 

notoriedade (e especificidades) com Heráclito, para quem a razão da justiça do cosmos é o 

Logos, que “é o modo de articulação dos elementos, numa relação de proporção e simetria que 

garante o métron de cada coisa”172.  

Podemos encontrar ramificações dessa compreensão na teorização platônica do 

Estado ideal, que se manifesta como uma espécie de cosmos político, um todo proporcional, 

composto por partes distintas que se harmonizam de modo justo através do respeito aos 

limites e deveres sociais173, por sua vez manifestos quando a ação de cada homem realiza o 

fim que lhe é natural, de modo excelente. Platão se revela um entusiasta desse princípio: 

quando o homem guia sua prática social, seu zelo pelo nómos, em conformidade com sua 

natureza, ele manifesta em si mesmo o primado da justa-medida174, do métron, sinalizando 

para a harmonia que deve haver na pólis: ele é ela mesma, sua projeção microscópica (Rep., 

II, 368e-369a). É, portanto, plausível defender que essa compreensão da justiça como ordem, 

proporção, harmonia encontra ressonância em Platão.  

Essa compreensão parece amadurecer em sua obra, como vemos, por exemplo, no 

Timeu, onde se pode notar a afirmação de que a razão é proporção de uma coisa em relação à 

outra. Em outras palavras, se perguntarmos “quem é o homem?”, a resposta aproximada 

oferecida a partir do Timeu provavelmente seria: o homem a proporção do espaço que está 

fora de si e em si mesmo. É claro que há peculiaridades filosóficas entre o Timeu e a 

República, de modo que não podemos homogeneizar suas teses, sob o risco de ofuscar suas 

temáticas e seus alcances teóricos, como também desconsiderar a condição inacabada do 

pensamento platônico, que foi amadurecendo de modo processual, como reza o pressuposto 

dialético. Entretanto, não parece forçoso afirmar que na República a ideia de justiça está 

paralela à compreensão matemática do Timeu. Ora, no primeiro a justiça se manifesta como a 

proporção entre o que está fora do homem – o nómos, o Estado – e o que existe nele mesmo 

                                                           
172 FONSECA, Marcos Aurélio Monteiro da. Heráclito e Protágoras: o logos do jogo e o jogo do logos. Revista 
princípios, Natal, ano 3, n. 4, p. 149, jan./dez. 1996. 
173 Guilhermo Fraile diz que a missão da justiça – como virtude geral que compreende todas as outras – “consiste 
em estabelecer a ordem do conjunto e a harmonia entre as distintas partes da sociedade, mantendo a classe dentro 
de seus limites e das funções a que cada uma corresponde, regulando as relações entre o estado e os cidadãos e 
garantir o ‘bem comum’” FRAILE, 1956, p. 368. 
174 “A natureza orienta toda atividade para seu fim próprio, a boa constituição daquilo que ela realiza. 
Conformar-se com uma natureza assim entendida é respeitar a justa medida e excluir toda forma de desmedida” 
DIXSAUT, M. Une politique vraiment conforme à la nature. In.: ROWE, C. (ed.). Reading the Statesman. 
Proceedings of the III Symposium Platonicum. Sankt Agustin: Academia Verlag, 1995, p. 272.  
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por natureza – sua virtude política, de modo que se faz imperativo ao homem entender o que é 

e como funciona o cosmos, para que entenda sua posição nele. 

A ideia de proporção, ordem e beleza175 são concebidas por Platão como 

instâncias perceptíveis no cosmos, provenientes da ação racional do Demiourgós, conforme 

exposto no Timeu: a atuação do Demiurgo instituiu uma ordem matemática para o caos 

preexistente, de maneira que assim se modelou um universo ordenado a partir de um 

arquétipo imutável, pois eterno176. Relacionando com o Livro IV da República, a partir de 

uma comparação entre o cosmos e a pólis, podemos dizer que a justiça é esse arquétipo 

ordenador do universo que é a cidade.  

Reiteramos que desde tradição anterior a Platão a concepção de justiça como 

justa-medida já estava presente, no entendimento do cosmos e na consequente construção do 

humano. De um modo ou de outro, uma questão ganhava contornos: o que o homem deve 

fazer para ser o que é, respeitando os limites de sua natureza? Para os arcaicos isso significava 

realizar o que fosse determinado pelos deuses; para os pré-socráticos, o que fosse ditado pelas 

forças naturais da realidade física.  Para Platão, o justo não deriva da vontade dos deuses, nem 

pelo mero compromisso à harmonia com a natureza física, o cosmos sensível e seu Logos, 

como diria Heráclito.  

Para Platão, a justiça pressupõe duas coisas: em primeiro lugar, a compreensão da 

interioridade do que se entende por natureza, algo relativamente novo na cultura grega. Em 

segundo lugar, a adequação entre o que se é e o que se pode e deve ser, de modo que podemos 

afirmar ser a ação justa a justa-medida entre o ideal e o real, entre a virtude individual 

naturalmente adquirida e a ação social normativamente esperada. Isso nos direciona, pois, ao 

entendimento da analogia indivíduo-cidade, no âmbito da relação entre prática da justiça e 

disposição natural, sugerida por Platão, no Livro II (369 a), que aponta diretamente para a 

tese da construção de uma “cidade criada segundo a natureza” (IV, 428 e).  

A cidade terá a imagem de seus membros; revelar-se-á mais ou menos justa 

conforme o nível de adesão de cada um aos imperativos políticos de sua areté. Quando quem 

está em questão é o filósofo, isso toma contornos ainda mais decisivos, pois ao fazer ou 

                                                           
175 Essa concepção também por ser notada no próprio processo de conhecimento trabalhado na República: após a 
experiência dos sentidos, que recordam parcialmente as ideias outrora contempladas pela alma (no Mundo 
Inteligível), a mesma ascende dialeticamente na hierarquia das Ideias, alcançando às que abarcam as demais: o 
Bem, de onde derivam a Beleza, a Proporção e a Medida. 
176 Cf. PLATÃO, Timeu, 28c-29a; 30b-c. Essa imagem matemática do mundo é marca da compreensão grega do 
cosmos, já percebida na própria mentalidade mítico-arcaica. Apesar das diferenças de abordagem, da Teogonia 
às theorias dos fisiólogos, é notável a permanência da ideia do universo como espaço organizado por relações 
geométricas. Sobre isso é concordante VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de 
psicologia histórica. 2ª ed. Trad. de Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 248.  
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inspirar uma ação política, ele deve configurar a cidade à imagem de sua natureza, 

propriamente dotada sabedoria, como também de coragem e temperança. É por isso que 

também as leis da cidade serão tão justas quanto mais justo for o rei-filósofo, que assim o será 

quanto mais aproximar suas ações políticas à sua excelência natural.  

 

3.2.3. Platão: um idealista pragmático? 

 

Rótulos teóricos são muito comuns nos manuais da filosofia. Envolto nisso, Platão 

é frequentemente esteriotipado como um pensador dogmático, restrito num racionalismo 

idealista suspenso no Mundo das Ideias. Também é notório que o fundamento teórico 

subjacente à metafísica platônica é comumente entendido como uma defesa do valor do 

inteligível em detrimento à experiência sensível, de modo que tudo o que há no mundo das 

relações só é verdadeiro como projeção imperfeita das Ideias. 

Tudo isso, engessado na tradição, acaba desviando o foco da finalidade teórica da 

obra platônica, que, diferente do que pensam os que não a leem de verdade, busca sugerir 

respostas práticas às questões humanas, apesar da recorrência a uma base teórica 

transcendente. É pertinente destacar que Platão não tematiza a justiça interessado meramente 

em delimitar suas fronteiras conceituais, mas em pensá-la em função das necessidades sócio-

políticas. Isso pode ser atestado no próprio exemplo de sua gnoseologia. 

Conhecimento não é somente um processo de reminiscência intelectiva. A 

ascensão dialética não é mera suspensão racional em direção ao supra-sensível. Exige um 

comprometimento com a experiência concreta. Como exemplo, no processo de conhecimento, 

Platão parte da imperfeição do existente para retornar a ele, através da investigação filosófica. 

Ele se envolve das questões humanas, analisa o que é mutável recorrendo ao imutável e 

retornando ao primeiro. Isso fica bem claro na República, por ocasião do estudo da natureza 

da justiça. Vejamos o porquê. 

Platão sugere que, apesar de sua essência ideal, a justiça só realiza seu fim na 

contingente realidade humana. Insiste na necessidade de que os sujeitos se reportem à luz do 

Bem Ideal, do qual dimana a reta justiça, mas sempre direciona esse saber para a realidade 

prática, para o uso cotidiano. Percebemos, por exemplo, que ele não nega o fato de que as leis, 

e, portanto, a justiça, são reflexos da sua verdade no campo da phýsis. As normas se 

apresentam como convenções, mas devem ser configuradas a partir da natureza da justiça. A 

propósito, a partir do problema nómos X phýsis, Platão engendra sua definição acerca do que 

é justo, indicando a vinculação disso à ideia inteligível do Bem, que, por sua vez, não se 
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encerra na transcendência, já que é uma virtude prática, daí o recorrente uso do termo 

dikaiosyne. A propósito, a utilização desse termo não é meramente casual nas entrelinhas da 

República. Mas por quê? Vejamos.  

Platão acredita que a theoria consiste na contemplação das realidades 

transcendentes, por meio da razão. Contudo, o construto filosófico edificado nessa obra expõe 

o empenho de Platão em desenvolver a teoria como mediação direta à prática, especialmente 

no campo efetivo da tecné politiké. O que notamos nesta afirmação é que se a filosofia 

platônica não tivesse compromissos com a realidade prática e suas demandas, certamente só 

se direcionaria a conceituação das ideias inteligíveis, sem estabelecer aproximações entre a 

teoria e a prática. Se assim o fosse, no decorrer do diálogo Platão certamente utilizaria 

majoritariamente o termo dike (h( dikh) e não dikaiosýne, que numa tradução aproximada 

explicita a prática da justiça, considerando a junção do termo próprio para justiça (dike), com 

o sufixo sýne, de difícil tradução literal, mas que expressa a ideia de realização, de 

atualização, de concretude. Na República dificilmente encontraremos a palavra dike, cujo 

sentido é de uma justiça acabada, que aparece basicamente quando o filósofo se refere à 

finalidade atingida pela prática da justiça, a dikaiosýne, que é inacabada, processual, a ação 

excelente do dikaiós (justo). Esse uso de linguagem reflete a perspectiva assumida pelo 

filósofo, algo bem evidente nos quatro primeiros livros do original grego.  

No Livro I desse diálogo platônico, é importante notar que o modo como Sócrates 

trata a argumentação de seus interlocutores – especialmente Céfalo e Polemarco – demonstra 

o perfil filosófico do autor, que, diferente do que se costuma afirmar, não dissocia seu 

pensamento da vida prática. Se assim o fizesse, certamente rechaçaria bruscamente as 

opiniões lançadas por Céfalo e Polemarco, que apresentam concepções de justiça muito 

distantes do ideal. Antes mesmo de descartar as opiniões, sem submetê-las à análise dialética, 

Platão propõe a investigação de suas bases teóricas a fim de transcender a argumentação em 

busca da verdade. Esse filósofo sempre parte do campo prático, não se fechando num quadro 

de radicalismo idealista, abstrato, dogmático.   

O Estado proposto por Platão não funciona sem pragmatismo, sem um projeto 

teórico com aplicação prática. Apesar disso, esse filósofo busca se distanciar do relativismo 

sofista que coloca justiça e utilidade (conveniência) individual num mesmo campo de valores. 

A pragmática platônica diz respeito ao seu projeto de Estado.  Como notamos no decorrer do 

Livro II, cada profissional é útil na sua função que lhe é própria e tal realidade diz respeito à 

felicidade (eudaimonia) da cidade. No Livro III, ao falar da nocividade das fabulações 

incoerentes e inverídicas possíveis ao veio poético, vemos Sócrates dizer que “seus relatos 
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não só não são verdadeiros como inúteis a futuros guerreiros” (Rep., 386c), o que demonstra a 

peculiar pragmática platônica177: como a poesia, algo é bom não só pela proximidade com a 

verdade, mas por sua utilidade aos homens. Um detalhe é que não são somente os indivíduos 

que sofrem esse imperativo pragmático. A cidade precisa do exercício virtuoso de cada 

cidadão de modo equilibrado: ora, se todos fossem sapateiros a cidade não funcionaria. Teoria 

e prática não se dissociam do texto platônico. 

Quando se fala na importância dada à imanência, os sofistas não estão tão 

distantes de Platão, salvos alguns detalhes teóricos específicos. Para ambos os lados, pensar e 

agir são pólos paralelos. Uma diferença básica é que para os sofistas não havia nenhum 

vínculo do pensamento e da ação com uma verdade absoluta178, o que é fundamental para 

Platão. No que acreditamos aproximar a pragmática sofística à platônica está a concepção de 

que os pólos acima citados dependem das circunstâncias às quais se submetem. Platão rompe 

com o relativismo sem se distanciar do campo contingente dos fatos e das ações humanas. 

Para o filósofo, o que falta aos sofistas é a crença no princípio imutável que está para além da 

dinâmica física do mundo e com ele mantém relação. 

Na esteira disso, somos levados a pensar um argumento pertinente não só para 

justificar o entendimento platônico acerca da problemática nómos-phýsis, mas também a 

questão da pragmática platônica enviesada ao seu projeto idealista. A justiça verdadeira 

provém da phýsis e alcançarão seu conhecimento os homens aptos para tal, tanto pela 

disposição natural, quanto pelo exercício educativo. Desse modo, podemos nos perguntar: por 

que Platão não expulsou a legislatura (e seus agentes) da sua cidade “ideal”? Ora, não seriam 

desnecessários, visto que apenas captam as demandas sociais e estabelecem normas 

resolutivas com parâmetros consensuais de justiça? Se a verdadeira justiça só pode ser 

alcançada com o decisivo apoio da educação filosófica, não deveriam ser os homens 

dedicados à contemplação das Ideias os únicos a assumirem a função nomotética, sendo 

desnecessário estar dentro dos meios público, ouvindo as demandas sociais, como na ágora? 

Afinal, por se manifestar na phýsis, a justiça não é puramente metafísica, bastando-se ao 

filósofo, o único capaz de transcender e contemplar o inteligível, alcançá-lo e determinar as 

normas ideais aos homens? Se Platão descarta esse viés interpretativo, mantendo os 

legisladores em seu projeto político podemos concluir duas coisas: primeiro, que os mesmos 

podem e devem ser filósofos, já que os nomotetas são responsáveis diretos pela manutenção 

                                                           
177 Ver também República. III, 387c e 392 a. 
178 Cf. CASSIN. Bárbara. Ensaios sofísticos. Tradução Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão; 
Transliteração do grego e revisão técnica e filosófica Maura Iglesias. São Paulo: Siciliano, 1990, p. 67. 
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do governo e aos governantes é vinculada a areté da sabedoria; segundo, que a justiça não se 

realizaria se não houvesse uma leitura inicial da realidade prática, para que se pudesse 

aproximar a demanda social ao que é justo por phýsis, através do conhecimento filosófico. As 

leis verdadeiramente justas não podem derivar verticalmente da contemplação filosófica das 

ideias, desconsiderando o campo social. 

A República de Platão congrega o complexo de problemas éticos e sociais 

urgentes e emergentes em sua época, de modo que a centralidade temática no Estado não se 

justifica senão pela compreensão e promoção do seu melhor ordenamento prático, em 

detrimento ao comum entendimento de que esse filósofo não faz nada mais do que se esforçar 

em propor a instituição de um modelo perfeito de governo, através de um esforço ontológico 

para entender a essência da alma do homem. É questionável, no entanto, justificar-se um 

rótulo idealista apenas por ser A República uma obra que “não parte de um povo histórico 

existente, como Atenas ou Esparta”179, como afirmou Jaeger. Discordamos do universalista da 

afirmação desse helenista, que justifica tal rótulo por acreditar que Platão não se prende a 

particularismos históricos e culturais. De fato, a proposição teórica do Estado visa um modelo 

perfeito, universalizável, mas é preciso ter cuidado para não se deixar a impressão de que esse 

filósofo propõe um idealismo puro, com fim em si mesmo, que deve ser procurado sem 

conexões com cada realidade histórico-cultural. Sem “ouvir” a realidade histórica e suas 

imperfeições, o projeto ontoepistemológico que sustenta o ideal de justiça e o programa 

político Estatal seriam nulos, tanto porque desse contato depende o processo de conhecimento 

do que é perfeito para a realidade humana, quanto porque o ideal existe em função do que 

ainda não o é.  

Na República, Platão está dialogando com a consciência política de sua época, a 

fim de buscar uma base ontológica para a prática da justiça, sem, no entanto, elevá-la ao 

campo do intangível, do irrealizável. Apesar de estar cônscio da exigência educativa que 

demanda a realização da verdadeira justiça no campo das relações sociais, Platão empenha 

seus esforços filosóficos à afirmação de uma justiça prática (dikaiosýne), furtando os 

fundamentos de quaisquer interpretações que o rotulem como um idealista dogmático. Para 

ele, a justiça se realiza quando as determinações da phýsis são aplicadas às demandas sociais.  

Sabemos que na República o Bem é um modelo ideal, mas Platão o trata como 

algo cuja finalidade é prática: inspirar e instigar a ação concreta do político180. A crença dele é 

                                                           
179 JAEGER, 2001, p. 750.  
180 Cf. SANTOS, Bento Silva. A metafísica do Bem na República (Livros V-VII) de Platão. Síntese. Revista de 
Filosofia 35, 2008, p. 319-339. 
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de que as coisas se tornam verdadeiramente úteis através do conhecimento desse Bem181, já 

que podem realizar o potencial que lhes é próprio. As aprendizagens da Ideia do Bem podem e 

devem se encerrar na vida prática da cidade, na sua dinâmica histórica; não dizem respeito tão 

somente a um plano restrito à transcendência, estritamente não-histórico e metafísico. A 

finalidade da aproximação ao inteligível sempre aponta para um objetivo prático.  

No início do Livro II da República, podemos atestar a afirmação acima. No trecho 

357b-d, Glauco faz Sócrates concordar com a existência de três espécies de bens. Uma 

espécie desses bens se refere às coisas que buscamos por si mesmas, não em vista do que dela 

provém por acréscimo, como a alegria e os prazeres inofensivos que amamos, tão somente, 

por deleitarmo-nos deles. Outro tipo de bens diz respeito a tudo aquilo que apreciamos em si 

mesmos e por suas decorrências, como a reflexão, a vista, a saúde. A terceira espécie de bens 

em que figuram as atividades médicas e outras que promovam saúde e dinheiro, além da 

ginástica, por exemplo. Discorrendo sobre as espécies de bens, Glauco se dirige a Sócrates 

interrogando-lhe a respeito de qual delas devemos aproximar a justiça (Cf. 357d) e dele ouve 

a seguinte resposta: “Na mais bela, penso, na dos bens que, por si mesmos e por suas 

conseqüências, devem ser amados por quem pretenda ser plenamente feliz” (358a). 

Percebemos que Platão mostra não fazer sentido a nenhum homem procurar 

somente o que tem sentido (e utilidade) em si mesmo. No tocante às ideias, como a da Justiça, 

podemos inferir o absurdo em separar a realidade inteligível do mundo das relações. A 

resposta de Sócrates nos faz compreender analogicamente que buscar a justiça tão somente no 

campo das Ideias não fará o homem feliz, como também buscá-la sem recorrer ao inteligível, 

sem fundamentá-la a algo absoluto que lhe dê sentido. Não se realizando a relação entre o 

ideal/teórico (o absoluto supra-sensível) e o real/prático (a contingente realidade histórica), a 

hipótese platônica do inteligível perderia sentido e estariam completamente justificadas as 

críticas de Aristóteles a Platão182. 

  

3.2.4. A questão autonomia X heteronomia a partir do argumento platônico 

acerca da justiça 

 

 O projeto platônico da busca pela adequação aos paradigmas morais dimanados 

do Bem ideal não significa um apelo à heteronomia dos cidadãos, por parte de Platão? Diante 

                                                           
181 Isso justifica a defesa feita na República, V, 504-506 da consagração dos filósofos à Ideia do Bem.  
182 Cf. ARAÚJO JR., Anastácio Borges de. A natureza dos números na República de Platão. Kriterion , vol. 51, 
n. 122, Belo Horizonte, jul./dez. 2010. ISSN 0100-512X 
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disso, pode-se falar em autonomia? Mas, se isso não é possível, porque Platão defenderia um 

projeto educativo? 

 De certo modo, essas interrogações já expõem alguns pontos de resposta. Ora, ele 

acredita que, conhecendo o Bem, os cidadãos passarão a redirecionar suas práticas de forma 

verdadeiramente justa. Não é sem razão que esse filósofo empreende um árduo processo 

dialético que parte da análise básica do que consiste a prática da justiça (dikaiosýne), no Livro 

I, para numa investigação mais minuciosa acerca de sua natureza, do Livro II ao IV. No 

entanto, é justamente em sua conclusão sobre a natureza da justiça, por ocasião da teoria das 

partes da alma, que percebemos o motivo pelo qual Platão não só admite o princípio 

autonômico em seu projeto de educação dos cidadãos, mas o cultiva, mesmo sem tirar o foco 

da importância majoritária do Bem (instância heteronômica reguladora da ação): autonomia 

pressupõe liberdade, um agir por consciência; é aberta, pois antecipa os indivíduos à possíveis 

adaptações autoritárias; deve emergir do interior da natureza, para que os cidadãos possam 

fundamentar suas leis, o que exige – é claro – o conhecimento (e a adequação) referente ao 

que é Belo, Justo e Bom (daí o primado da heteronomia).  

 Em outras palavras, defendemos que, nas entrelinhas da República, Platão deixa 

implícito o anseio de que os homens conservem as implicações heteronômicas do Bem, sem 

fazê-lo apenas por coação social, pois isso configura um risco real para a pólis. Pela educação, 

ele vislumbra aproximar os homens do Bem para que cumpram o que é justo (pois a priori), 

mais isso se realiza justamente porque interiorizaram essa necessidade, transformando o Bem 

em norma moral. Ou seja, o filósofo está consciente de que não basta dizer apenas o quê 

fazer, mas por que (?) fazer. Por isso a ênfase na educação da alma. 

A educação pode ser um instrumento de transmissão doutrinal. Pode verticalizar 

normas, fundar as consciências em princípios exteriores, heteronômicos. Contudo, não 

acreditamos que seja sob este modelo que Platão erga seu ideal de Estado perfeito. É claro que 

insistirá na educação da alma para a compreensão das verdades ideais, supra-sensíveis. Mas, 

para ele, tão importante quanto essa ascensão à verdade é o investimento na preparação do 

homem para que possa promover e interiorizar a justiça do nómos: por isso a educação das 

virtudes da alma. Como a alma da pólis deve ser a projeção da alma individual, não se 

conseguirá promover um Estado justo, sem que os homens interiorizem a justiça: e justiça, 

segundo vimos no Livro IV, é quando cada um sabe a medida de suas ações, praticando o que 

se deve conforme a natureza.  

A educação das virtudes da alma visa preparar o homem para promover e 

interiorizar a justiça do nómos. Não é sem razão que Platão estrutura seu arcabouço educativo 
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a partir da sophrosýne: até o mais simples homem deve possuí-la. Ora, o autodomínio é uma 

diretriz de comportamento básica (e da maior importância) para o exercício político. Afinal, o 

equilíbrio da cidade, depende da congregação de todos os esforços para que se realizem as 

virtudes individuais. E para isso, cada indivíduo deve ser educado, primeiramente, para 

reconhecer sua natureza e o imperativo de sua realização excelente, como também, para ter 

comportamento temperante quanto às investidas do thymos e a tirania do medo (phobos)183, 

ou mesmo diante de situações práticas em que a injustiça pareça ser o caminho mais fácil e 

feliz. Mesmo que isso possa ser tão exigente quanto doloroso, o indivíduo deve ser educado 

para ser ele mesmo a própria pólis, a manifestação do Estado ideal. Esse é um aspecto caro a 

Platão. Só a recepção das normas justas não garante a justiça. Mesmo que a heteronomia seja 

basilar n’A República, a obra não investe no seu unilateralismo.  

O que dissemos acima sinaliza para a seguinte conclusão: o arcabouço teórico da 

República não se fecha para o papel da autonomia, no complexo da justiça, principalmente 

quando Platão discorre sobre a educação. Contudo, não podemos deixar de limitar essa 

afirmação, já que a autonomia tem sua importância, mas como uma necessidade prática do 

princípio da heteronomia. Sem princípio(s) diretor(es), a autonomia só pode culminar em 

desordem, em caos sistêmico, pois cada um fará o que lhe for conveniente (como sugeria 

Trasímaco), seja conforme sua inteligência, força, ou poder. Por outro lado, se a ação moral 

for guiada por uma diretriz heteronômica, tão somente pela obrigação do seu cumprimento, 

sem o envolvimento consciente do sujeito da ação com a referida diretriz, certamente algumas 

brechas caóticas se abrirão. Por isso a insistência platônica na educação: cada um deve 

interiorizar sua ação política; não basta só conhecer a justiça, mas praticá-la, como também 

sua prática, por si só, seria infrutífera sem o entendimento que ela é e de onde provém. 

É interessante perceber que essa concepção parece guardar certa proximidade com 

a reflexão grega mitológica acerca do direito. Ora, na era arcaica, a justiça não era 

consequência autoritária dos desígnios dos deuses, ou seja, não era assumida por simples 

heteronomia. Segundo Jean-Marc Trigeaud, nessa época “a justiça tem primeiro uma 

significação voluntarista. Se ela vem do exterior, é que decorre da vontade de um deus”184, 

mas essa boulé divina se expressa a partir da vontade humana. Essa humanização da vontade 

divina pode ser notada nas sentenças ajuízadas pelos basileis, ou mesmo nos editos dos 

homens sábios em assembléia, como podemos perceber representados já na Ilíada, desde as 

                                                           
183 ROMILLY, 2002, p. 43. 
184 TRIGEAUD, Jean-Marc. Humanisme de la liberte et philosophie de la justice. Tomo 1. Bordeaux: Éd. 
Bière, 1985, p. 46. 
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narrativas de deliberações entre os herois, quanto na própria imagem da justiça marcada no 

cinturão de Aquiles (Canto XVIII). A vontade divina era interpretada pelos sábios 

dispensadores da justiça, que a adequavam a necessidade de sua sociedade185.  

Se, nesse contexto, o espaço da autonomia estava preservado, mesmo diante da 

heteronomia da thêmis, no âmbito do pensamento platônico, o primado da heteronomia – 

apesar de mais decisivo – não descarta a disposição individual, sua autonomia. Para que a 

justiça se manifeste verdadeiramente, Platão parece insistir que cada homem deve sentir 

necessidade de adequar-se ao Bem, interiorizando suas premissas. Para conhecer o Bem, o 

homem deve conhecer a si mesmo, sua natureza, pois nela se inscreve o inteligível, mesmo 

que de maneira difusa. Eis, pois, o locus da educação filosófico-dialética. Em outras palavras, 

o inteligível, o Bem, está no interior do homem e fora dele. A busca por suas normas de 

justiça exige um movimento de interiorização transcendente. Não encontramos em Platão a 

defesa pela aceitação burocrática dos preceitos normativos dimanados do Bem ideal. Não 

basta somente inculcá-los. É imprescindível reconhecer suas raízes interiores, naturais, e 

compreender sua importância. Se a autonomia não estivesse presente dentro do paradigma 

heteronômico da Justiça ideal, certamente Platão não investiria tanta atenção num projeto 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Todo esse complexo nos faz concordar com Jean-Cassien Billier e Aglae Maryioli: “o acordo com a ordem 
harmoniosa do universo encantado pelos deuses não é concebido como uma submissão brutal da vontade 
humana à vontade divina: ele é feito pela compreensão íntima e reflexiva da vontade superior que rege o 
cosmos.” BILLIER; AGLAÉ, 2005, p. 15. 
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Conclusão 

 

Conduzir os homens da existência natural à existência política: esse é – sem 

dúvida – um objetivo caro à República de Platão. Mas esse intento não é tão simples ante uma 

sociedade carente de claras bases teóricas sobre o primado da justiça, basilar a toda 

organização sócio-política. Isto é notório no Livro I da República: várias opiniões disputam 

espaço no diálogo platônico, configurando a imagem da cidade em busca de legitimação 

burocrática. Mas, para que essa ordem burocrática não seja meramente artificial, não basta 

apenas alardear a obrigatoriedade das leis. As leis devem refletir um estado de espírito.  

A leitura da República nos faz arriscar a afirmação de que a busca de Platão é 

fazer os homens compreenderem seu destino político, sem fazê-lo como um mero campo de 

arrumação de interesses e conveniências. Era preciso compreender que a gênese do Estado 

político não é mero construto institucional, histórico, apesar de assim parecer. A propósito, 

einai e dokein einai serão pólos realmente decisivos para Platão, para quem a chave para 

compreender essa condição política está na psyché humana. Por isso, para se saber como 

tornar justo o nómos é necessário que se faça a pergunta pelo fundamento ontológico da 

justiça, norte do diálogo platônico, que absorve o pensamento político de sua época, por sua 

vez tão marcada pela tensão entre aristocracia e democratas, que envolvia o direito natural ou 

convencional do uso do logos politikon.  

Na tradição política grega, a lei sempre foi paradigmática, sacramentando a 

virtude buscada. Das sociedades mítico-guerreiras às cidades-estados, o tom dessa afirmação 

foi seguido. A sociedade arcaica, por exemplo, com seu ethos de padrão mítico-religioso, 

dependia fundamentalmente da thêmis, que valorizava os homens semelhantes aos deuses e 

heróis. Mas se, até então, a lei formava e igualava os cidadãos, como uma instância superior e 

externa ao homem individual e conforme a demanda contextual específica, com Platão, a 

construção da lei não se dá meramente no exterior dos indivíduos, mas no interior de cada um 

deles.  

Para Platão, cada cidadão deve saber o que é justo, para normatizá-lo e praticá-lo 

conscientemente. De fato, essa postura acompanha o florescimento do Direito, pois passa a 

responsabilizar o homem por seus atos, fazendo com que o mesmo ingresse sua interioridade, 

a fim de interrogar a natureza das ações que protagoniza. Essa é uma reflexão sem 
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ressonância na cultura arcaica. A lei pode continuar sendo o paradigma da virtude186, mas, 

como essa fórmula não é infalível perante os individualismos de uma época marcada pelo 

jogo político de interesses e pela preeminência da palavra, Platão insistirá num modelo 

inovador de formação para a virtude.  

Cada homem tem uma virtude, que precisa realizar-se, o que não ocorre tão 

somente por decreto legal. Para Platão, a lei deve ser uma extensão da natureza de cada um, 

que, por sua vez, só pode oferecer o que tem de melhor (areté) se for submetido à paidéia. 

Não basta doutrinar burocraticamente para uma necessidade prática específica. Para que a 

cidade realize seu potencial de eudaimonia, necessita que todos sejam igualados pela lei 

segundo o propósito do bem comum e não conforme a condição de cidadãos. São iguais 

diante do ideal coletivo, mas não idênticos. A lei iguala os cidadãos, mas não os massifica. É 

dessa multiplicidade que deve vir a força e a unidade da pólis.  

Era comum à sociedade ateniense contemporânea a Platão, a crença de que o 

aspecto contratual do que era acordado por convenção, não diminui a eficácia das leis, pois 

cada cidadão toma para si o compromisso de respeitar o compromisso nomotético, pelo fato 

de viver na polis. De fato, a justiça se realiza quando todos respeitam os parâmetros 

normativos convencionados por lei. Mas não somente. Esse comprometimento não parece se 

realizar como mera submissão.  

Ao menos aos gregos da era clássica, envoltos com a ampliação crítica promovida 

pelo logos filosófico, seria insuficiente insistir num projeto político onde a justiça fosse 

apresentada aos homens como mera instância de adaptação (deles) ao nómos; e isso ganha 

sistematização na obra platônica: as verdadeiras leis devem emergir do homem, de modo 

consciente, como projeção de sua natureza187 virtuosa e potencialmente justa. Eles devem 

descobrir dentro de si mesmos o que a polis é o que ela deve ser. E isso subitamente o coloca 

entre o ser e o parecer ser, entre as paixões individuais e o compromisso com o coletivo, com 

o ethos. A justiça deve emergir como ela é, sem os artificialismos da conveniência que burlam 

o coletivo.  

É por esses motivos que o debate nómos-phýsis traz na sua esteira o problema da 

fundamentação da política: parte da pergunta pelo ideal de justiça perfeita e sua relação com 

                                                           
186 SANTOS, José Gabriel Trindade. A cidade dos homens. Polis: educação e democracia. Philosophica 4. 
Lisboa. 1994, p. 97. 
187 Para Platão, a justiça é um bem relativo à sua natureza, de modo que deve buscá-lo, para que seja feliz por 
manifestar a harmonia interna da sua alma, podendo usufruir de suas nobres benécias. Cf. RUFINO, Salvador; 
MEABE, Joaquin. Justicia, Derecho y Fuerza. Madrid: Tecnos, 2001, p. 109. 
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os limites do poder188, tudo isso dentro de um panorama social. Qual a razão de ser do nomos? 

A extensão dessa problemática vai além da abordagem ontológica. Segundo se pode notar em 

Castoriadis189, a oposição nómos-phýsis dirige outras, próprias da filosofia, como verdade e 

opinião, ser e parecer, além de servir de ponto de observação crítica de pólos políticos, como 

democracia e oligarquia190. 

Diante do movimento ontoepistemológico proposto por Platão, em sua análise da 

justiça, destacamos uma conclusão pouco comum nos manuais filosóficos: é bastante 

divulgada a compreensão de que Platão parte do sensível (relações sociais) para buscar as 

bases inteligíveis da verdadeira justiça, que, uma vez desvelada, deve volver para a cidade, 

para ser aplicada como princípio de ação coletiva; e isso está correto. Contudo, o papel do 

mundo das relações humanas, do sensível, é bastante descaracterizado pelo rótulo idealista 

colocado no pensamento platônico. Apesar de dar preeminência à teoria das Formas na 

fundamentação de suas teses, ele entende que sua filosofia deve partir do mundo humano e 

voltar para ele, como uma resposta elaborada conforme as verdades inteligíveis. Enquanto 

elaboração conceitual, sua definição de justiça não está desligada das particularidades do seu 

contexto histórico-social. 

Não só Trasímaco é pragmático, mas Platão também o é. Só que o pragmatismo 

platônico se funda na realização prática da verdadeira ideia de justiça, pois ele a funda numa 

prática vinculada à base do einai e não do dokein einai, como Trasímaco, para quem a justiça 

é mera conveniência do mais forte. Deste modo, Platão não pode ser rotulado como um 

idealista, suspenso em teorias sem a mínima pretensão de aplicabilidade prática. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 ARAÚJO, Rodrigo Silva Rosal de. A justiça e sua imagem: contradição ou coerência no discurso de 
Trasímaco? João Pessoa: UFPB/UFPE/UFRN, 2009, p. 55. (Tese de doutorado). 
189 “O demos pode pôr adiante contra os olígoi o caráter convencional e arbitrário da lei instituída e invocar uma 
igualdade ‘por natureza’ dos homens livres; ou então precisamente se apoiar na ausência de toda ‘naturalidade’ 
do nomos de toda lei dada pela ‘natureza’ para impor sua lei e sua opinião, sua doxa: Êdoxe tê bouléi kai toi 
demoi, ‘mostrou-se, pareceu (bom) à boulé e ao povo’ é a cláusula introdutória das leis ateniense. De toda forma, 
a artificialidade, a não-naturalidade do nomos é ao mesmo tempo pré-requisito da luta política explicita e 
explicitada” CASTORIADIS, 1987, p. 360. 
190 Cf. BILLIER; MARYIOLI, 2005, p. 38. 
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