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Resumo: O presente artigo visa refl etir sobre a ideia de justiça, a partir dos di-
álogos escritos na República, obra-prima de Platão, fi lósofo grego. Antes disto, 
porém, é feito um retrato sucinto de sua vida e obra, a fi m de melhor compre-
endê-lo, levando em conta suas infl uências, sua personalidade, seu método e o 
ambiente em que viveu. Por derradeiro, tenta-se sintetizar o conceito exposto, 
contextualizando-o com o mundo contemporâneo.
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The Justice Plato

Abstract: This article aims to refl ect on the idea of justice, from the dialogues 
written in Republic, a masterpiece of Plato’s, greek philosopher. Before this, 
however, is made a succinct portrait of his life and work in order to better unders-
tand it, taking into account their infl uences, personality, method and environment 
in which he lived. For the last, we try to synthesize the concept above, contextu-
alizing it with the contemporary world.
Keywords: Greek philosophy; Plato’s Republic; idea of Justice.

Quem foi Platão

 Platão foi dentre todos os fi lósofos da antiguidade, para muitos historia-
dores, o que maior infl uência exerceu sobre o pensamento ocidental, tanto que 
suas teorias incidiram diretamente sobre a teologia e fi losofi a cristãs pregadas 
sobremaneira pelo catolicismo romano. Daí, a importância desse gênio para o 
conhecimento fi losófi co, mesmo depois de tantos séculos de sua existência.
 Nascido em 428 a.C., durante o início da Guerra do Peloponeso, recebeu 
o nome de Arístocles, e, posteriormente, foi chamado de ‘Platão’, um apelido 
oriundo, para alguns, de seu vigor físico, para outros, de sua força estilística, 
ou, ainda, pelo tamanho de sua fronte [I]. Sua família era aristocrata e abastada, 
com tradições políticas, já que possuíam em sua árvore genealógica autoridades 
como Codro e Sólon. Logo, tinha tudo para dedicar-se à política, porém, desviou-
-se para a contemplação fi losófi ca [II], e tornou-se amigo da sabedoria. Aliás, 
esse dado refl ete demasiadamente em toda a sua vida e refl exão.
 Ele foi discípulo de Sócrates, encontrando-se com ele quando tinha seus 
vinte anos de idade, com o mesmo objetivo de muitos jovens daquela época, 
qual seja, dedicar-se à fi losofi a como meio de melhor se preparar para a políti-
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ca. Entretanto, como dito, Platão não seguiu por aí, principalmente por conta da 
condenação de seu mentor à morte, acusado pelos democratas da época. Tal 
fato afastou-o da política, ainda que alguns temas afi ns fossem centrais em suas 
teorias.
 Entender um fi lósofo, ou, ao menos tentar fazer isso, demanda mais que 
um estudo de sua vida e de suas obras, pois, como se sabe, o conhecimento 
humano não é algo que simplesmente nasce pronto e acabado num indivíduo. 
Assim, tão importante quanto à análise pormenorizada das teorias platônicas é 
também a compreensão das infl uências experimentadas por ele, mesmo que tal 
desiderato se dê aqui de forma sucinta.
 Platão, obviamente, bebeu das lições de seus predecessores, como Pitá-
goras, Parmênides, Heráclito e Sócrates. A doutrina pitagórica é percebida pelo 
respeito às matemáticas e nos elementos órfi cos da fi losofi a platônica, como a 
crença na imortalidade da alma e na existência de outro mundo. Herda de Par-
mênides a convicção na imutabilidade do que é real, e que toda mudança, na 
verdade, não passa de uma ilusão produzida pela distorção de nossos sentidos. 
Em contrapartida, Heráclito lhe outorga a doutrina de que não há nada perma-
nente no mundo, em constante mudança.
 Bertrand Russel sintetiza essas infl uências anteriores, as quais conver-
gem incisivamente para a teoria das idéias (das formas), como bem salienta:

Isso tudo, combinado com a doutrina de Parmênides, o levou à con-
clusão de que o conhecimento não é derivado dos sentidos, mas algo 
que sòmente se consegue atingir por meio do intelecto. Esta maneira 
de pensar se adaptava, por sua vez, ao pitagorismo. [III]

 Por último, predominam nas meditações platônicas os ensinamentos so-
cráticos, os quais lhe possibilitam refl etir sobre as questões éticas e a preferir 
sempre explicar o mundo teologicamente, deixando de lado à análise mecânica 
dos fi lósofos da natureza, anteriores a Sócrates. Ponto importante, que ressalta 
essa infl uência, é a idéia de “Bem” em Platão, estilisticamente desenhada na 
metáfora do Sol. Ademais, pode-se dizer que Sócrates (ao lado dos sofi stas) é 
quem justamente desvia o foco da fi losofi a, trazendo o homem e o seu modo de 
pensar para o centro das especulações, o que, por sinal, constitui a base das 
indagações platônicas.
 Após seu distanciamento da vida política, Platão dedicou-se exclusiva-
mente às meditações fi losófi cas, a atividade de escritor e ao ensino contínuo 
na escola de fi losofi a fundada por ele, a Academia, onde exerceu o magistério, 
juntamente com Aristóteles, seu grande discípulo, até os últimos dias de sua vida 
nesse mundo (dos sentidos), por volta de 347 a.C..  
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Diôgenes Laêrtios, em sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, alude 
que sobre o túmulo de Platão foi inscrito o seguinte epitáfi o: “Pelo espírito equi-
librado e pelo caráter justo destacou-se e aqui jaz Aristócles, homem divino. Se 
outros receberam grandes honrarias por sua sapiência, ele as recebeu ainda 
maiores, e a inveja não o persegue” [IV]. Além deste, destaca esse outro: “Em 
seu seio a terra oculta o corpo de Platão, mas a sede imortal dos bem-aventura-
dos tem a alma do fi lho de Aríston, honrado por todos os homens bons, embora 
more muito longe, porque viu a vida divina”[V].

Qual foi o legado de Platão

 A obra de Platão chegou praticamente completa até a atualidade, o que, 
de certa forma, corrobora o crédito dado a ele por seus sucessores. Apesar disto, 
existiram historiadores, muitos do século passado, que duvidaram da autentici-
dade de quase todos os escritos desde há muito conferidos a ele. Contudo, tal 
problema foi superado, sendo quase consenso entre os estudiosos a fi dedigni-
dade de todas as obras.
 Outro ponto importante é o método por ele empreendido. No entanto, 
antes de elucidar tal questão, cumpre ressaltar que sua obra corresponde um 
marco para o conhecimento humano, pois representou a passagem da cultura 
da ‘oralidade’ para a da escrita. Tanto é vero, que Sócrates, seu mestre e ante-
cessor, nada deixou de escrito, já a Platão são atribuídas mais de trinta obras 
escritas.  
 Em decorrência disto, Platão desenvolveu um método literário próprio e 
peculiar, denominado dialético-dialógico. Essa técnica, a rigor, é a convergên-
cia entre a oralidade, que se dá por meio da conversação dos interlocutores, e a 
escrita, fazendo com que o tema abordado fi casse registrado além da memória 
de uns poucos, perpetuando-se no tempo.  
 O método empregado por ele baseou-se naquele utilizado e desenvolvi-
do [VI] por Sócrates, ou seja, busca-se o conhecimento por meio de perguntas 
e respostas, como um verdadeiro talk-show, extraindo-se dos argumentos dos 
interlocutores determinadas premissas, que sustentassem certa conclusão.
 As obras platônicas acabam transcendendo os próprios personagens, e 
atingem diretamente o leitor, o qual passa a discutir com o autor, mesmo depois 
de mais de dois mil anos de sua morte. Por conta disso, “seu fi losofar assume 
uma dinâmica deliciosamente socrática, na qual o próprio leitor é envolvido na 
tarefa de extrair maieuticamente a solução dos problemas suscitados e não ex-
plicitamente resolvidos”[VII]. Este, por sinal, o grande valor de suas obras, sem-
pre atuais, justamente pela possibilidade de contemporização dada àquele que 
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o lê.
 Outros caracteres resumem o método platônico, como a pessoalidade 
dos discursos e a utilização da dedução irônica, por meio da qual atingia 
suas conclusões a partir de elementos extraídos dos personagens antagonistas, 
como, por exemplo, na discussão entre Sócrates e Trasímaco, nos primeiros 
livros da República, que adiante será abordada.  
 Aliás, cumpre ressaltar que Sócrates, em quase todas as obras, constitui 
a personagem principal dos debates. Talvez seja esse um outro estratagema 
persuasivo utilizado por Platão, já que tamanho era o prestígio intelectual de seu 
mestre, que já difi cultava qualquer refutação a priori de suas argumentações.
 Demais disto, Platão retorna ao mito, inutilizado desde os primeiros fi ló-
sofos da natureza, após refutarem as explicações míticas e românticas do mun-
do.  Entretanto, o mito platônico diferencia-se em demasia daqueles poéticos, 
expostos principalmente por Homero e Hesíodo, pois é utilizado em consonância 
com a razão, e não como mero disfarce desinteressado dos questionamentos 
propostos.  
 Desse modo, o mito assume papel fundamental na exposição platônica[-
VIII], onde serve de metáfora elucidativa, sem dissociar-se do logos racional, 
possuindo verdadeiro valor cognoscitivo. O mito, em Platão, vai além de mero 
artifício metafórico, já que “agrega algo à explicação que o antecede”[IX]. Isto, 
por sinal, mostra-se evidente na passagem da caverna, uma das mais belas ale-
gorias de sua obra.     
 Após essas considerações acerca do método e dos caracteres da obra 
deixado por Platão, convém agora elencar todos os títulos a ele atribuídos. A dis-
posição conferida pelo gramático Trasilo, conforme exposto por Reale e Antiseri, 
divide os trinta e seis trabalhos em nove tetralogias, na seguinte ordem:

I – Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton, Fédon; II- Crátilo, Teeteto, 
Sofi sta, Político; III – Parmênides, Filebo, Banquete, Fedro; IV – Alcibí-
ades I, Alcibíades II, Hiparco, Amantes; V – Teages, Cármides, Laques, 
Lísis; VI – Eutidemo, Protágoras, Górgias, Mênon; VII – Hípias menor, 
Hípias maior, Íon, Menexeno; VIII – Clitofon, República, Timeu, Crítias; 
IX – Mino, Leis, Epinomis, Cartas. [X]

 Questão outra que assume o cerne das discussões a respeito do patri-
mônio intelectual deixado por Platão, mormente nos últimos tempos, refere-se 
às doutrinas não escritas discutidas por ele. Vários estudiosos especulam que 
somente a partir da compreensão desses escólios, aliado ao estudo dos escritos 
supracitados, é que se torna possível a exata percepção da grandeza e profun-
didade de seu pensamento. 
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 A maior parte dessas doutrinas concerne às lições proferidas no âmbito 
da Academia, intituladas Sobre o Bem, as quais ele não pretendeu escrever, 
acreditando ser inapropriada a sua compreensão através dos manuscritos. Dizia 
que apenas por meio de adequada preparação e observações metódicas, me-
diante o diálogo vivo, seria possível ao fi lósofo alcançar as “realidades últimas e 
supremas”.  
 A despeito dessa crença, alguns discípulos seus desobedeceram-no e 
escreveram sobre essas lições. Ao saber disto, Platão condenou-os, mas admi-
tiu que alguns haviam compreendido muito bem seus preceitos. Desse modo, 
tão importante quanto o estudo da vida e das obras escritas, é também a análi-
se dessas doutrinas não escritas, chave-mestra para a compreensão de vários 
enigmas platônicos.
 Inestimável talvez não seja sufi ciente para expressar a importância do le-
gado de Platão, tanto que ainda hoje os estudiosos relêem suas obras e extraem 
novas signifi cações, a partir de novos contextos interpretativos. Além disso, são 
inúmeros os fi lósofos que fundam suas escolas sob a infl uência desse gênio, nos 
mais diversos campos do saber [XI].
 Agora resta apenas descrever, em grandes traços, a obra-prima de Pla-
tão, sua grande Utopia, para, posteriormente, adentrarmos no ponto principal 
deste trabalho, qual seja a ideia de justiça em Platão e seus desdobramentos.

Qual foi sua obra-prima

 Dentre todas as obras atribuídas a Platão, o diálogo mais importante tal-
vez seja a República, a qual pode ser didaticamente dividida em três partes. A 
primeira relativa à formação de um Estado Ideal, superior a qualquer outro, vai 
até o fi nal do Livro V. Nessa Utopia ele conclui que os governantes devem ser 
fi lósofos, ou vice-versa. A segunda parte, livro VI e VII, cinge-se a defi nição do 
termo “fi lósofo”, complementando o que fora discutido anteriormente e a expo-
sição da teoria das ideias. Finalmente, a terceira consiste, majoritariamente, de 
um debate acerca das espécies de constituições reais, bem como a explanação 
sobre a imortalidade da alma.
 Platão almeja, nesse diálogo, a perfeição da arte política por meio da 
“cura da alma”, ou seja, aproximando o ser político do espírito fi losófi co, pois, so-
mente assim, pode o homem alcançar o valor supremo da justiça e do bem. Daí, 
partir do matrimônio entre essas duas artes para construir uma Cidade perfeita e 
harmoniosa. Nesse diapasão, Giovanni Reale enfatiza:

De fato, afi rma Platão, o Estado não é senão o engrandecimento de 
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nossa alma, espécie de gigantografi a que reproduz, em várias dimen-
sões, tudo aquilo que existe em nossa psyché. O problema central da 
natureza da ‘justiça’, que constitui o eixo em torno do qual giram todos 
os outros temas, recebe solução adequada através da observação de 
como nasce (ou se corrompe) uma Cidade perfeita. [XII]

 Todavia, a compreensão dessa tese não pode se afastar de seu sentido 
histórico, isto é, do contexto em que o autor estava inserido quando a elaborou, 
num mundo totalmente distinto do nosso. Destarte, não se pode olvidar que a 
fi losofi a era, à época, entendida como o conhecimento supremo de todas as 
coisas e a Cidade-Estado era enxergada como única forma possível de organi-
zação social.
 Logo no princípio da obra Platão afi rma que os cidadãos devem ser dividi-
dos em três classes distintas: os guardiões, os soldados e as pessoas comuns, 
como os lavradores, artesãos e comerciantes. Cada uma é representada, segun-
da a hierarquia estabelecida, por um metal, são eles, o ouro, a prata e o bronze, 
respectivamente.
 A última classe é constituída por pessoas cujas almas possuem o aspecto 
“concupiscível”, aquele mais elementar em um indivíduo, relativo aos apetites 
animalescos do ser humano. Nela deve predominar a virtude da “temperança”, 
ou seja, o autodomínio imprescindível que deve disciplinar os prazeres munda-
nos, bem como a capacidade de obediência as classes superiores.
 A segunda classe social é formada de homens fortes, dotados de alma 
irascível e corajosa, ou seja, como exemplifi ca o autor, pessoas assemelhadas 
aos cães de raça, possuidoras de mansidão e ousadia, concomitantemente. A 
virtude deles deve ser, portanto, a “coragem”, sobretudo para o combate, contra 
males advindos de fora ou de dentro da cidade.
 Por derradeiro, a classe dos governantes, constituída por aqueles que 
amam a cidade e aprendam a conhecer e contemplar o Bem, para poderem 
cumprir sua missão com desvelo. Dessas três classes, apenas esta deve pos-
suir poder político, capaz de guiar todo o corpo social. Esses guardiões deverão 
possuir almas repletas de racionalidade, sendo que sua virtude específi ca é a 
“sabedoria”. Daí, a conclusão de todos eles serem fi lósofos, ou seja, “amigos do 
saber”.
 Dessa forma, o Estado Ideal seria aquele em que predomina em cada 
uma dessas categorias o respectivo atributo, ou seja, a temperança, a coragem 
e a sabedoria. A “justiça”, para Platão, é justamente a “harmonia que se estabe-
lece entre essas três virtudes” [XIII].
 Após esse sucinto esboço, nota-se que a obra não está aqui totalmente 
esmiuçada. Isto se deve não apenas por sua magnitude, já que trata de multi-
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variados temas, interligados com a discussão sobre a Justiça, mas também por 
conta das modestas pretensões do presente trabalho.  
 Desse modo, sem pretender esgotar a obra, objetiva-se aqui estreitar o 
debate, delimitando-o, contentando-se com o exame, ainda que superfi cial, da 
ideia de justiça a partir do que fora discutido pelo Sócrates platônico. Daí, a ne-
cessidade de expor brevemente algumas conversas inseridas na obra, a fi m de 
extrair-se delas a essência daquilo que Platão enxerga ser a justiça.

Qual sua ideia de Justiça

 Há um século antes de Platão, na China, um sábio foi questionado por 
seu discípulo sobre como deveria o mal ser recompensado, se seria sapiente 
retribuí-lo com o bem. Confúcio, o sábio, então questionou: “Nesse caso, com o 
quê seria recompensado o bem?” [XIV]. E, antecipou: “Recompensa-se o bem 
com o bem, e o mal com a Justiça!”
 Dessa passagem afi guram-se três pontos pertinentes à ideia de justiça: o 
primeiro consiste na questão temporal, pois, desde antanho os homens a discu-
tem; segundo, o aspecto espacial, posto ser esse problema comum a todos os 
povos; por fi m, a difi culdade em qualquer tentativa de defi ni-la [XV – XVI], o que 
implicitamente se infere daquele questionamento. 
 Dito isto, convêm retornar à Utopia de Platão e sua questão central, que 
é justamente a defi nição da justiça, conceito esse considerado a base de sua 
fi losofi a.  Toda a discussão a respeito dessa temática surge do diálogo entre 
Sócrates e Céfalo, este último resumindo-a da seguinte forma:

Não ludibriar ninguém nem mentir, mesmo involuntariamente, nem fi -
car a dever, seja sacrifícios aos deuses, seja dinheiro a um homem, e 
depois partir para o além sem temer nada (...) [XVII]

 Em seguida, Sócrates apresenta uma série de argumentos contrários a 
essa conceituação, referindo-se, por exemplo, a pessoa que em pleno discerni-
mento entrega a outra uma arma e, posteriormente, quando em completo estado 
de loucura, pede-lhe de volta o objeto. Seria justo devolvê-lo? – questiona ele.
 Polemarco, fi lho de Céfalo, tenta, inutilmente, defender seu genitor, mas 
acaba defi nindo de modo distinto, concluindo que ser justo é “auxiliar os amigos 
e prejudicar os inimigos” [XVIII]. Sócrates, então, questiona-o sobre quem se-
riam os amigos e os inimigos, e, depois, demonstra que a justiça tem os olhos 
vendados, servindo tanto a uns quanto a outros.
 Logo depois, a discussão é interrompida por Trasímaco, quanto este afi r-
ma que Sócrates presta-se apenas a questionar os outros, sem explicar, ele 
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mesmo, qualquer coisa. O sofi sta, ao ser inquirido sobre o seu conceito, ecoa 
que a justiça nada mais é do que “a conveniência do mais forte” [XIX]. 
 Empós, ele experimenta a famosa ironia socrática, e se irrita amargamen-
te, sendo obrigado a aprofundar sua explicação, até afi rmar que o justo corres-
ponde à conveniência do governante, pois a ele cabe, a seu bel-prazer, a edição 
das leis, verberando, mais precisamente, nesses termos:

Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para os 
governos aquilo que lhes convém, e castigam os transgressores, a tí-
tulo de que violaram a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu 
excelente amigo, aquilo que eu quero dizer, ao afi rmar que há um só 
modelo de justiça em todos os Estados, o que convém aos poderes 
constituídos. Ora, estes é que detém a força. De onde resulta, para 
quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda a parte: 
a conveniência do mais forte.[XX - XXI]

 Em contrapartida, Sócrates refuta-o, enfatizando que isso não tem nada a 
ver com a justiça, pois as leis devem satisfazer as conveniências dos cidadãos, 
os mais fracos, como se extrair do trecho a seguir:

(...) nenhum chefe, em qualquer lugar de comando, na medida em que 
é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, mas o 
que o é para o seu subordinado, para o qual exerce a sua profi ssão, e é 
tendo esse homem em atenção, e o que lhe é vantajoso e conveniente, 
que diz o que diz e faz tudo quanto faz.  (...) Portanto, Trasímaco, é 
desde já evidente que nenhuma arte nem governo proporciona o que é 
útil a si mesmo, mas, como dissemos há muito, proporciona e prescre-
ve o que o é ao súdito, pois tem por alvo a conveniência deste, que é o 
mais fraco, e não a do mais forte [XXII]

 No entanto, o sofi sta não desiste de sua empreitada e, peremptoriamente, 
aduz que ser injusto é sinônimo de astúcia e a justiça não é outra coisa, senão 
uma ingenuidade velada. O grande fi lósofo, porém, o repreende, asseverando 
a justiça como causa de toda a felicidade e bonança do homem, ao contrário da 
injustiça, que só lhe gera desgraças e infortúnios.
 Por último, Glauco intervém na conversa, classifi cando os bens existentes 
em três categorias distintas, a saber: 1) os que queremos possuir pelo simples 
prazer de tê-los; 2) aqueles que proporcionam satisfação por si só, bem como 
pelas consequências que produzem; 3) e, outros, que não nos geram gozo ime-
diato (sendo até penosos), mas apenas nos comprazem por seus consectários.
Depois dessa discriminação, ele interroga Sócrates acerca de qual dessas clas-
ses enquadrar-se-ia a justiça. Mesmo após uma nova investida de seus interlo-
cutores, o fi lósofo não desiste, e verbera: “... na mais bela, a que deve estimar 
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por si mesma e pelas suas consequências quem quiser ser feliz”[XXIII].
 Nisso é destemidamente rebatido por Glauco, o qual diz que esse não é o 
parecer da maioria, pois, apesar das honrarias recebidas pelo justo, isso se dava 
somente após uma vida penosa. A fi m de corroborar sua assertiva, exemplifi ca 
citando o anel de Giges, o qual dota de invisibilidade aquele que o possui. Diz 
Glauco, que nessa circunstância, tanto o justo quanto o injusto seriam ganan-
ciosos, pois ninguém reconheceria suas práticas, parecendo, assim, pessoas 
justas.  Finalmente, ele conclui que é melhor aparentar justo, sendo injusto, con-
forme se vê desse trecho:

(...) ninguém é justo por sua vontade, mas constrangido, por entender 
que a justiça não é um bem para si, individualmente, uma vez que, 
quando cada um julga que lhe é possível cometer injustiças, comete-
-as. [XXIV]

 A partir daí, segue um longo debate, onde Sócrates defende a justiça e 
aquela sua qualifi cação, isto é, que ela é benéfi ca por si só e por seus corolários.   
Por derradeiro, afi rma que a justiça estriba-se em cada parte do todo fazer 
aquilo que lhe compete para o bem comum do próprio todo.  
 Esse conceito é desenvolvido sob duas perspectivas: a social e a indivi-
dual.  Na primeira, voltada para a fi losofi a política, Platão separa sua Repúbli-
ca em três classes, cabendo a cada uma delas exercer sua função pré-determi-
nada, sem interferir nas outras. Por sua vez, o aspecto individual de justiça, de 
caráter ético-subjetivo, refere-se à harmonia existente entre as três partes da 
alma humana, senda a apetitiva e a irascível, governadas pela razão, através da 
sabedoria. Vale, aqui, sublinhar as palavras de Julían Marías, a saber:

Também aqui a virtude fundamental é a justiça, e isso de modo ainda 
mais rigoroso, pois consiste no equilíbrio e boa relação dos indivídu-
os entre si e com o Estado, e das diferentes classes entre si e com a 
comunidade social. É, pois, a justiça que rege e determina a vida do 
corpo político, que é a cidade.[XV]

 Desse modo, a tese amadurecida por Platão é a coincidência da verda-
deira fi losofi a com a verdadeira política [XVI]. Isto, porque, compara o Estado 
ideal à alma harmoniosa, afi rmando que no primeiro quem governa são os fi ló-
sofos e na última quem comanda é a razão. Nesse diapasão, Reale sintetiza:

Eis, portanto, o conceito de justiça ‘segundo a natureza’: ‘cada um faça 
aquilo que lhe compete fazer’, os cidadãos e as classes de cidadãos na 
Cidade e as partes da alma na alma. A justiça só existe exteriormente, 
nas suas manifestações, quando existir interiormente, na sua raiz, ou 
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seja, na alma. [XXVII]

 A preocupação de Platão, inobstante agregar as especulações éticas com 
as políticas, mostra-se direcionada em primazia às primeiras, sobretudo quando, 
no fi nal do livro IX, discorrendo sobre sua Cidade Ideal, diz que:

Mas talvez haja um modelo no céu, para quem quiser contemplá-la e, 
contemplando-a, fundar uma para si mesmo. De resto, nada importa 
que a cidade exista em qualquer lugar, ou venha a existir, porquanto é 
pelas suas normas, e pelas de mais nenhuma outra, que ele pautará o 
seu comportamento. [XXVIII]

 Toda a ideia de justiça desenvolvida por Platão, nesses diálogos, demons-
tra uma visão parcial, adequada ao contexto em que fora discutida, em uma so-
ciedade ofuscada pelo saber, de população reduzida e, até certo ponto, bastante 
homogênea. Nesse sentido, “que cada qual cuide da sua própria vida” – diz 
Russel – “é, sem dúvidas, um preceito admirável, mas difi cilmente corresponde 
a que o homem moderno chama justiça”[XXIX].
 Apesar disto, não se deve menosprezar as meditações platônicas, pois, 
partindo-se delas pode-se melhor compreender o que atualmente entendemos 
por justiça, mesmo porque todo o desenvolvimento intelectivo do homem, dado 
a sua fi nitude, não dispensa a exegese histórica, tanto do conceito em si, quanto 
dos métodos utilizados outrora.
 Na Utopia, percebe-se que a ordem e a harmonia social constituem me-
tas da justiça. No entanto, essa relação não se esgota nessa linearidade, já que 
esses dois objetivos são também pressupostos, numa constante dialeticidade 
circular.    Em outras palavras, somente se busca o justo onde existe harmonia e 
equilíbrio, ainda que sejam, ao mesmo tempo, fi ns imediatos da justiça.
 Outro ponto importante é o que se refere às classes estabelecidas de 
acordo com as competências de cada um, podendo existir entre os indivíduos 
desigualdades de poder, prerrogativas e responsabilidades. Ora, a primeira vista 
essa equação pareceria contraditória à justiça, porém, deve-se ir além dessa 
sensação apriorística.   
 O fi lósofo nota que a igualdade, tão afeta a justiça, não está em tratar 
todos da mesma forma, como quis o liberalismo francês, do século XVIII. Isto, 
porque, os indivíduos não são iguais, tanto por questões pessoais quanto por 
infl uências sociais. Um tratamento estritamente isonômico, portanto, consistiria 
em manifesta injustiça. Daí, abstrair-se de Platão o germe do conceito jurídico de 
igualdade material, segundo o qual deve-se dispensar tratamento idêntico aos 
iguais e desigual aos desiguais, na proporção de suas desigualdades [XXX].  
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 A ideia de justiça, entretanto, não se esgota aí. Platão denota, ainda que 
implicitamente, a solidariedade como caractere da justiça, por exemplo, quan-
do divide o corpo social em três órgãos, que devem juntos laborar pelo bem de 
todos.  Nessa estratifi cação, aqueles que têm mais poderes, os fi lósofos, são os 
que possuem maiores responsabilidades para o bem comum. Toda a Utopia ba-
seia-se em ideais que devem ser compartilhados e buscados por todos os seus 
integrantes, de maneira integrada.
 Essa noção se sobreleva, mormente em uma sociedade pluralista e misci-
genada como a atual, pois não há como conceber o justo fora do social, distante 
da intersubjetividade. Assim, somente nas relações entre os seres, sempre dico-
tômica e confl ituosa, é que se projeta a justiça, devendo, por isso, estar presente 
a solidariedade, elementar ao convívio humano.
 Um último tópico, imprescindível para a compressão do que ora se ex-
põe, é a discussão entre Sócrates e Trasímaco, quando este proclama, enfatica-
mente, que “a justiça nada mais é do que o interesse do mais forte”, afi rmando, 
adiante, que os mais fortes são os governantes, que editam as leis. A justiça, 
portanto, estaria no cumprimento inquestionável do que fora abstratamente pres-
crito.
 Esse debate consubstancia o maior problema abordado pela Filosofi a do 
Direito, que desde aquela época inquietava os pensadores, inclusive em outras 
obras, como na Antígone, de Sófocles, onde se vê a disputa entre o direito po-
sitivo e o direito natural [XXXI]. O primeiro, grosso modo, encerra que o direito 
elaborado pelo legislador é o único válido, sendo sinônimo de justiça [XXXII]. Já 
o direito natural reconhece a importância das normas postas, porém afi rma que 
nelas não estão todo o direito, o qual vai além, buscando refúgio em normas su-
pralegais, sejam elas de origem religiosa, moral ou racional.
 A partir dessa contraposição, nota-se que Platão, discordando de Tra-
símaco, situa a justiça além das normas positivadas pelo homem, o qual deve 
buscá-la por meio da sabedoria, guiado pela razão. Com o encontro dos gover-
nantes-fi lósofos com a justiça, através da racionalidade, é que se devem criar 
as leis, aplicá-las e governar os povos, buscando sempre o bem de todos (so-
lidariedade), sem desprezar as desigualdades existentes (igualdade material), 
fundando-se e objetivando-se, concomitantemente, a paz e a harmonia social.
 A justiça, destarte, é um arcabouço valorativo que exige, além do equi-
líbrio entre as ações e reações, a igualdade, a proporcionalidade e a reciproci-
dade mútua dos indivíduos em sociedade. Por necessitar de segurança e paz 
demanda a positividade do direito, mas não se exaure aí. Aliás, sempre atuais 
são as palavras do saudoso jusfi lósofo Paulo Dourado de Gusmão:
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Requer segurança e paz, pois na desordem, na anarquia e no império 
da prepotência não há lugar para ela. Mas, o preço da segurança e 
da ordem não deve ser o sacrifício da justiça, da dignidade humana 
e das liberdades individuais. Se fosse, e se assim fosse pago, seria 
incompatível com a idéia do direito, que deve ser veículo da justiça.  O 
mundo moderno necessita de fraternidade e de solidariedade social, 
da submissão do egoísmo ao bem comum e aos fi ns sociais. Solução 
que depende de compromisso, de consenso, com e pelo qual cada 
um cria o seu próprio valor e imagem, sem a qual cada um tornar-se-á 
instrumento, robot, mero meio, sem sentido para a justiça. (...) É e será 
sempre a esperança dos que sofrem, dos injustiçados, o consolo dos 
sacrifi cados, o motivo forjador de heróis e mártires. [XXXIII]

 Finalmente, um dos grandes méritos da obra platônica, digno de nota, 
é o avizinhamento inexorável entre a fi losofi a, a política e o direito. Essa apro-
ximação fora vislumbrada naquela época, há mais de vinte séculos atrás, mas 
não pode ser esquecida jamais, sob pena de atraso, retrocesso e aviltamento de 
cada um desses ramos e, por consequência, do próprio ser humano.   
 Ao revés, como Platão, cumpre àqueles que buscam a sabedoria e a jus-
tiça, no constante confl ito entre a realidade e a ilusão, entre a razão e a paixão, 
entre a alma e o corpo, o deslinde através do olhar fi losófi co. Caminhar com a 
fi losofi a, ainda que com certa utopia, pois só assim o homem desenvolve-se, 
como mui brilhantemente bradou o uruguaio Eduardo Galeano: “a utopia está 
lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 
dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 
caminhar.”
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XXVIII - PLATÃO. Obra citada. Pag. 292.

XXIX - Obra citada. Pag. 132.

XXX - Esse conceito é posteriormente desenvolvido por Aristóteles, e foi muito 
bem sintetizado por Rui Barbosa, na feliz expressão: “A regra da igualdade não 
consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se 
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XXXIII - GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofi a do Direito. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 1.996. Pag. 93.
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