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a ateniense: A quem atribuis, estrungeiros, a autoria de 
vossas disposi<;oes legais? A urn deus ou a algum homem? 

Cllnias: A urn deus, estrangeiro, com toda a eerteza a 
urn deus. Nos eretenses ehamamos de Zeus 0 nosso le
gislador, enquanto na Laeedemfmia, nnde nosso tlmi

aqui tern seu dnrnicflio, afinnarn - acredito ser Apo 
o deles. Nao eassim, ~fegilo? 

Megilo: Sim. 

a ateniense: Dizes, entao,· eouto TIOTnero, •• que Minos 
eostuIllava ir de nove em nove an05 manter eonversa"oes 
eorn sell pai,··· e que ele era guiado pOT seus onieulos 
divillos no estahelecimento das leis para vossas eidades? 

C/inia.s: Assim diz nosso pOVO, que diz tamhem que sell 
irmao Radamanto - indllbitavelmente ollviste eate nome 

foi sumarnente justo. E eertamente n()s, ereteIlses, sus
tentariamos que ele conquistou este titulo devido a sua 
correta administra<;ilo da justi"a naquela ,',poea. 

() ateniense: Sim, scu renome e dc fato glorioso e bas
tante proprio a urn filho de Zeus. E visto que tu e HOSSO 
amigo Megilo foram ambos educados em institui<;oes 
legais de tal exeeli'\ncia, IIao considcrariam 11m despra
zer, imagino, q lIe nos ocupasseulOs em discutir 0 as
sunto goveTno e leis a medida que eaminhamos. Ecer
to, eonforme me foi clito, que a esfrada de Cnossos a 
caverna e ternplo de Zeus 6 longa, e segllramente en
eontraremos nesta temperatura abafada loeais de des
canso eom sombra sob as arvores altas ao longo da es
trada: neles poderernm; deseansar arniude, coutO eon
vem a nossa idade, passando 0 tempo discursando, e 
assim eompletarernos nossa viagem confortavelrnentc. 

Clinias: MUlto hem, estrangeiro, e amedida que se pros
segue a frente encontra-se nos hosques (~iprestes de por
te e beleza que maravilham, c tarnb6m prados, ondc 
poderernoH repousar e ennversar. 

a ateniense: Dizes bem. 


C[{nias: Sim, com deito, c quando os virrnos diremos 

tal coisa ainda com maior i'\nfase. Bern, Imtao partamos 

e que a boa ~()rte nos aguarde! 


o atenien.se: ()un assim neja! Mas diz-lTw... por qlle rnoti
vo vossa I"i determina as refei"oes GOlIlUIlS e as eSGo\as 

(It, giIlastica e 06 equipamentos militares? 
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Cl£nias: 05 costum,"s de Creta, estrangeiro, sao a mell 

vcr tais que IIual'lum urn pode compreende-Io5 faciI

mente. Como podl)" perceher, Creta como urn todo nan 
e um pais plano como a TessUlia; conseqiicntemenle 

enqllanto a rnaiOJ'ia dos tessalianos anda a cavalo, n6s 
cretenses somos corredores jli qne nossa terra e aciden

tada e mais apropriada a prMiea da corrida ape. Nes

tas condi<;.6es Homos obrigados a earregar pouco peso 
devido a conida e evitar equipamento pesado; dal a 
ado<;ao de areos e flechas que sao adequados em fun

<;ao de sua leveza. E assim tndos estes nOS50S costumes 

sao adaptados aguerra e, na minha opiniao, era este 0 

objetivo que 0 legislador tillha em mente qnando os 

deterrninou a todos. Provavelmente estava imbufdo da 
rnesma razao para ter institnfdo refei<;oes eomuns: per

eebeu como os soldados todo 0 tempo em que se aeham 

em eampanha sao eompelidos poc for~a das circunstfm
eias a tomar as refei~oes ern comum, em beneffcio de 

sua propria segurall<;a. Pareee-me ter de medianl.e isso 
condenado a estnpid(,z da multidao, a qual uao conse

gue compref'nder que todos os homens de uma cidade' 
estao envolvidos incessantemente numa guerra vitali 

(,ia contra l.od05 os outros Estados.· Se, entao, essas 
prutieas sao neeessarias na guerra nOIl1f'adamente, 

refei~.jes em comU1\l pOI' uma qlle.sHin de seguranf;a e a 
designayao dOB revezamentos dos nficiais e soldados 

rasos para que atuern como /,'1.wrdas devem ser 

mente efetivadas em tempo de paz, pois (como ele di
"paz", eorno 0 iernlO t) comurnente empregudo, llaO 

passa de urn nome, a verdade scndo que todo Estado' 

esta, £lor urna lei dn natureza, comprometido perpetua
mente Illlma gnerra informal corn todo flU I 1'0 Estado.· 

Ese tu olhare,;; a materia desle ponto ck vista, eonsta
erctense dctenninou todas 

no~sm; ITlstltul<,oes legais, tanto pl1bli(~aH quanto 

vadas, com um olho fixado nH guerra, e que de, pOi' 
tanto, nos incumhiu da tHn~fa de pn)servar nossas leis 
COlI) s(,:guralH,:a na cOllvic\~(lo de que ~eln a vitorltl nH 

guerra nada maiO', seja posse, "ejn institui<;iio, te!'!] " 

Illenor valor, lIlas qlW tOd05 os bens do vencidn CWell' 

nas Inilo~ dos vencedor(~~. 
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o ateniens£': Teu treinamento, estrangeiro, eertamente, 
,~omo a minI parcel', proporeioIlou-te uma excelente 
compreensao das pratieas legais de Creta. Mas me eb

clareee ainda com mais clareza: pela defini<;:ao que des
te do Estado bem eOIlstitnido parece-me que queres in
ferir quI' ele deve ser organizado de tal maneira a ser 
vitorioso na guerra sobre todos os outros Estados, f~ isto? 

Clinias: Com efeito. E aeho que nosso amigo nqui com
partilha de minha opiniao. 


l'Hegilo: Nenhum lacedemonio, meu bom senhor, pode

ria possivehnente dizer coisa distinta. 


() ateniert.5c: Be esta, entao, e a atitude eorre/a a ser 

ernpregada por urn Estado em rela<;ao a ontro Estado, 

sera a atitude eorreta a ser adotada pOl' urn povoado 

eIll relayao a outfO diferente desta? 


Clfnias: De modo algum. 


a atcniense: Dizes entao que e identiea? 


Cl£nias: Sim. 


a ateniensc: E sera a meSIlla atitude tambem de uma 

casa no povoado em rela~ao aoutra, e de cada homem 

em rela<;ao a qualquer Olltro? 


C[fnias: A mesma. 


a atcnicnse: E: dt'veni carla hOIuem considernr a si mes

mo Gomo seu proprio inimigo? 011 0 que dizennos qlWll

do chegumos a este ponto? 


C[fnias: () cstfallgeiro de Atenas pois min desejaria cha

ma-lo de habitante da Atiea, visto que me parcee glle 

mereces- mais ser llomeudo segundo a dellsa" - vejn 

que tornaste 0 argurnento mai>:; claro fazendo-o retor

nar novmnente an seu ponto de partida, pelo que des

eobriras mais faeilrnente a jnsteza d" nossa afirma<;ao 

em pauta, a ,mber, 'lue eoletivamentt; todos sao 

e privadarnente inillligos de todos, e individualment" 

tambem cada urn e sell pr6prio inimigo. 


() atcniense: 0 que qUlm's dizer, homern adruiravel? 

Cltrlias: }~ precisarnente nessa guerra, meu mnigo, cpu, 
a vit{)riu sobn) 0 "·ll edt) todas as vit{)rias a mais glorio
sa e a melbor, .) a auto-den-nta ed., todn~ a~ derrotas de 
pronto a pior" 11 nHlis vergonhosa, frH""s qll., demons
lram que lIilla gllerra cOHtra IH1S rrH,smus existe denlro 
de eada um de n6s. 

69 

•• Au;vu, p(Jbo~o dr 
~4If'.I"'~, p'((llrfo:1f! (h, (wlr<:, 

drw:(J d" ;:alwr/01i(l f r/(I 

{l:;fWllfJCfr{{l 

http:ateniert.5c


• (\)u nejll. {: ma ~eu ~,6~hiO 
'CHced(\,. 	 (!,fa neu 

dc"o/.arlo. 

Platao As Leis 

o ateniense: Mas retomemos agora 0 argumento ao in

verso. Visto que individualmente cada urn de nos e par

cialmente superior a S1 mesmo e parcialmente inferior, • 

devemos nos entender que numa casa, num povoado e 

num Estado as coisas se passam de maneira identica, 

011 devemos nega-lo? 


Clirtias: Tu te refeTes a condiyao de serem em parte 8U


periores a si mesmos e em parte inferiores? 


o ateniense: Sim. 


Clirtias: Esta tamb'~In e uma questao upropriada, pois 

umu tal condiyiio com toda a certeza existe e, sobretu

do, nos Estados. Todas as vezes GOlII efeito que num 

Estado os melhores triunIam sobre a multidao e as das

Hes inferiores, poder-se-a com justeza dizer desse Esta

do que supera a 5i mesmo, devendo ele com sumu justi

ya ser encorniado pm uma vitoria dessa especie; e sera 

o inverso se 0 ca80 for 0 oposto. 

o atertiense: Bem, deixando de lado a questao de se ° 
pioT elemento jamais e superior ao melhor demento 

questi'io que exigiria uma discussao mais prolon
gada), 0 que afirmas, Gomo posso agora percebe-Io, e 
isto: quc as vezes cidadaos de uma linhagem e de urn 
Estado, os quais sao injustos e numerosos, podem se 
unir e tentar escruvizar mediante a forya os que sao 
jnstos, POreIIl em menor numero, e onde os prilneiro5 
triunfassem 0 Estado em pallta seria corretamente eha
mado de inferior a 5i mesmo e mau, enquanto onde os 
primeiros fossem derrotados, 0 Estado seria denomina 
do superior a 5i mesrno e bom. 

C{{nias: Eis ai, estrangeiro, unHI asseryao devera~ extra· 
ordinaria, e nao ohstante, nao htl eomo rdutil-In. 

o alenien.m: Espera urn rnornento. Ha aqui igualmellte 
lun ponto qlle tambem mereee nosso exarne. 
que hOlJvesse v{lrios innaos dos mesmos pais, nuo seria 
em abso!uto snrpreendente se a rnaioria delcs fosse in

c apenas a nlinoria, justa. 

Clfnias: De fatn, nuo. 

o ateniense: E, adclllais, nuo eabcria a V<lS ou a mim ir II 
caya dessa forma de exprcHsao, de qlH~ pda vitoria dos 
maliS, tal caSH e farm1ia Dodcriam na sua totalidade ser 
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tidas eomo inferiores a si mesmas, e de que pela sua 
derrota, ao contrario, poderiam ser tidas como superio
res, pois nossa presente referencia ao usa do discurso 
ordiIllhio nao concerne it propriedade ou improprieda
de dos termos mas 8im a retidao 011 imperfeigao essen
ciais das leis. 

C{irtias: E bastante verdadeiro 0 que disseste, estrangeiro. 

Megilo: E belamente ex.presso, tambem, a meu ver ate 

aquJ. 

o (lleniense: Mas examinemos, ainda, 0 ponto seguinte: 
os irmaos que acabamos de mencionar poderiam, BU

ponho, dispor de um juiz? 

Clini(ls: Certamente. 

o ateniense: Equal destes dnis seria 0 melhor: urn juiz 
que destruisse todos os maus no seu seio e encarregasse 
os bons de se governar, ou um juiz que fizesse 05 bons 
membros governar e ao mesmo tempo que permitisse 
que os maus vivessem, os fizesse submeter-se voluntaria
mente ao governo? E hft UIll terceiro juiz que tcmos 
que mencioTlar (terceiTO e melhor do ponto de vista do 
merito) se de Iato um tal juiz pode ser encontrado 
que ao lidar com uma uIIica familia dividida nao des 
troi nenhum dos membr05 desta, mas sim os reconeilia 
e eonsegue, deeretando leis para eles, assegurar entre 
os IIleSInos doravante Ulna amizade permanente. 

Clinias: tJm juiz e legislador dessa especie seria, sem 
duvida alguma, 0 melhor. 

o ateniense: E, no entanto, nao seria a guerra, rnas exa
tamonte 0 contrario que" levaria a deerctar essus I,~is. 

Clinias: lst" e verdade. 

o atenierlse: E quanto aqude que eonduz 0 Estado a 
harmonia? Ao organizur a vida do Estado se preocupa
ria de mais corn a guerra externa do qUE' com a guerra 
intestina onde (;"ta ocorresse, esla a que dmnos <) nome 
de guerra civil- - e que i\ uma gnerra que cada urn ja
mais desejaria 'l1H~ oeorressc em seu pc6prio Estado, e 

que tie ocorresse de"ejaria vel' knninada 0 mais 
sa Y"",r...·o.{",,,,,,. 

Cl{nias: Evidentemente ell, se preo(;uparia mai" COlli a 

I 
'" 
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o ateniense: E neste caso 0 que He preferiria? Que os 

cidadiios fossem a dedicar slIa aten9iio a ini
exi.ernos depois da harmonia inter-na ter sido 

assegurada mediante a de uma parte e a vi
toria dos oponentes desta ou depois da reconcilia<;.ao 
entre as parles que estavam em desentendimento inter
no ter estabelecido a arnizade e a paz? 

Clfnias: Todos tenderjam a esta ultima alternativa para 
seu proprio Estado de preferencia a primeira. 

o ateniense: E nao faria 0 legislador 0 rnesmo? 


C/{nias: Mas edam que 8im. 


o ateniense: Nao vieara todo legislador em toda sua le
gislaQao 0 maior bem? 

CUnias: Seguramente. 

o ateniense: 0 maior bem, contudo, nao nem a guerra 
nem a revolu.;:ao - coisas em as deverla
mos, de prefer€mcia, orar para delas sermos 
mas 8im a paz redproea e 0 sentimento amistoso. Di
ria, ademai5, que a vitoria que mencionamos de um 
Estado sobre 5i mesmo nao e apenas uma das mclhore,., 
coisas a serem atingida8, mas sim uma neccs 
sarias, como se urn homem supusesse que urn eorpo 
humano estii na sua melhor cA)ndi9iio quando se acha 
enfermo e sob efeito de um rnedicamento, scm nunca 
alentar para lIm corpo que nao nec:essita de rnedica
menlo ern absoluto! Analogamente, com reia9ao ao bem
estar de 11m Estado ou urn individuo, tal hornem jarnais 
5e revelaria urn genulno politico presiando atenQiio pri
rneira e exdusivarnente na neeessidadc da guerra ex
terna, como tambem jamais se revelarin urn legislndor 
consciencioso a menos que coneebesse sua It'gisla9aO 
relativa a guerra visando apaz, de preferencia a eonce
ber sua legislm.;ao relativa a paz visando II guerra. 

CUnias: Tuas afirma~oes, t~strangeiro, sao aparentemente 
corretas. Todavia, a menos que eu esteja bnstnntt' equivo· 
endo, HOBsas instituitiies legais em Creta, bem c,omo em 
Lacedem6nia, "ao int('iralllentt~ dirig:idas para a !,Tucrra. 

o ateni''1ls,e; It bern posslvel, mas nao devmllos neste mo

rnento ataeii-Ias veernentemente, IIWS sim e......aminn-las corn 
suavidade, jn que tanto nos qllanto vossos 
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alirnentamos um serio iuteresse nestas rnatcrias. PeQo
vos que 0 argulnento. To

de Tirtaeu,· 11m ai.eniense por nasei
menlo e depms eidadao de OIItro Estado, •• 0 qual, mais 
do que qualquer outro homem, tinha agudo interesse 
ern nosso assunto. Eis 0 dizia: " Embora 11m ho
mem fosse 0 mals rieo cmbora um homem 
possuisse abllndancia de bens ele especifica quase 
todos os bens provarse 
em todas as oeasioes 0 mais valente na guerra, eu nao 
faria dele nenhuma men9ao e nao 0 consideraria de 
modo algum.~ Scm duvida tu jii ouviste estes pocmas, 
enquanto BOSSO amigo iIIlIl!!:ino, deles esln farlo. 

Por Gerto, estou. 

CliniaH: E posso V()s garantir que atingiram Creia, tarn
bem, importados da Laecdemonia. 

o atcnien.~e: Mas prossigamos e interroguemos esse po
eta desta manflira: "() Tirtaeu, inspiradfssimo poeta 

seguramente til te afiguras a ntSs sabio e hom por 
ter louvado excelentemcnte aquelcs que na guerra se 
distinguem): ern relat<iio a esta materia que nt'ls t.res 
esic que aqui se encontra, .0. C{{nias de Cnossos e eu 
mesmo - jli flstamos de inteiro acordo contigo, assirn 0 

Slipornos, desejarIlos (~star certns e tel' eOIIlO daro qUfl 
ianto nos eOlno tll estaIllOS TlOS referindo as mesmas 
pessoas. Diz-nos entao: reeonhcccs como 0 

fazemos, dois tipos distintos de guerra? " Em resposta a 
isto, presumo que nlesnlO um hOlnem rnuiln lnellOS ca
paz do que Tirtaell diria que estti correto, que hli dois 
tip06, um deles 0 que ehamamns d(~ revoiw;:ao, que e de 
iodas as gUf~rras a mais amarga, 0 que dissemos ha pou~ 
co, enquanto 0 outro tipo, qlle supollho todos nos eon
eordarernos, e aquele no qual nos envolvemos 
IUi.amos contra inimigos externos e 

de guerra rnuito menos hranda que a 

Clinias: Certamente assim e. 
o ateniense: entao, que tipo de 

de guerra, louvaste tiio inten
censuravas outros? Cuerreiros, apa, 

gucrra no 

poemas tu disseste 
nao (Jusum 
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'enearar a malaw;a sangrenta e atacar 0 inimi
go 0 enfrentando de perto'." 

~E entao poderiamos, pOl' nossa vez, dizer: "Parece, Tir· 
taeu, que eslas principalmente louvando aqueles que 
se destacam na guerra externa e estrangeira." Com isto, 
suponho, ele concordaria e diria ~Sim", nao e mesmo? 

Cltnias: Certamente. 

o atertiense: E, contudo, por mais bravos que sejarn es
tes hornens, insistimos ainda que sao superados, e bas
tante, ern bravura pOI' aqueles que se destacam em eo
ragem na mais rude das guerras; e eontamos, nbs tam
bern, com 0 testemunho de urn poeta, Te6gnis, 0 cida
dao de Megara na Sicilia, que diz : 

~ Nos dias de penosa disc6rdia, 0 Quirnos, 0 0 

o guerreiro leal vale seu PCHO ern ouro e prata." 

Urn tal hom ern, numa guerra muito mais penosa, se 
revcla sempre bern mais superior que 0 outro - de fato 
muito superior visto que a jU8lio;:a, a prudeneia e a sa
bedoria unidas it bravura sao me/hores somadas que a 
bravura pOI' si s6, pois urn homem jamais se mostraria 
leal e tntegro numa revoluo;:ao se destitutdo de uma vir
lude total, enquanto que na guerra it qual Tirtaeu se 
rdere dispoe-se de nma enorme q uantidade de meree
mirios prortlospara morrer 111laruloplantado.~ sabre SW]S 

perna.~, 0 0 0 dos quaiH a maioria, COTn bem poucas ex
ceo;:6es, se revela insolente, injusta, brntal, em 8uma os 
mais insensatos dos hornen;;. Para que condusao, pois, 
o IlOSSO prcsente discurso se dirige e que ponto procura 
tornar claro atraves destas afirmao;:oes? Evidentemente 
isto: que tanto 0 legislador inspirado por Zeus 0.0. 

deste Estado quanto todo legislador que vale 0 que come 
legislara com toda a eerteza tendo em vista a virtude 
suprema e ela somcnle, e e8ta, citando Teognis, consis 
te em "lealdade no perigo", e poder se-ia denomina-la 
"justi-;;a eompleta". Mas aqucla virtude que Tirtaeu lou· 
vava especialrnente, 00000 a despeil.O de ser bela e COIn 
razao exaltada pelo poeta, merece, nao obstante, corn 
todo rigor, ser dassificada como a quarta virtude den
tro da ordem das virtu des. • 0 0 0.0 

C/{nias: Estrangeiro, estamos nosso pr6prio 

legislador a urn nlvel muito baixo! 

•74 

Livro I 

() ateniense:F~le nao, meu prezado senhor! f~ a nos 
mesmos que estamos relegando na medida em que 
imaginamos que foi visando partieularmente it guerra 
que Licurgo e Minos formulararn todas as instituiyoes 

legais aqui e em Laeedemonia. 

Clinias: Mas entao como deveriamos expressar a situa-;;1io? 

o ateniense: Do modo que e, a meu ver, verdadeiro e 
justo quando nos referimos £lOS propositos de homens 
que cuidam de uma legislao;:ao de origem divina, i8tO €i, 
deveriamos dizer que des promulgaram leis nao visan
do a uma linica frao;:ao, e a mais insignificanle, cia virtu-

mas it virtllde como urn todo e que eoneeberarn as 
pr6prias leis segundo categorias, embora nao as cate
gorias que os aluais legisladores concebem, pois lodos 
agora prop6em e eoncebem a categoria de que tern ne
cessidade: um hornem trata dc beran-;;as e berdeiras, 
urn outro de casos de ultraje e assirn pOI' diante nllma 
variedade intermimlvel. Mas 0 que n6s asseveramos aqui 
e qne a COnCepl(ao das leis, quando corretamente COIl
duzida, segue 0 procedimento que acabamos de indi
car. Com efeito, muito admirei a rnaneira como intrl)
duziste tua interpretal(1io das leis pois come<;ar corn a 
virtude e afirmar que ela foi a meta do legislador cons
titui 0 modo correto. COlltudn, quando afirmaste que 
ele produziu leis inteiramente eom referencia a uma 
frao;:ao da virtude, e e~ta a mais insignificante, pareceu
me que incorreste em erro e toda esta Illtima parte do 
meu diseurso a isso foi devido. Qual entiio seria a rna· 
neira de exposi-;;80 que eu teria apreeiado ouvir de tua 

parte? Poderei dizer-te? 

C/{ni(L~: Mas eertamente. 

o ateniertse: "() estrangeiro (assiIll deverias ter .lito), 
"nao e pOT aeasn que as leis dos crelenses gozam de 
excelentlssima reputa<;ao entre todos os helenos; sao leis 
justas porquanto produzem 0 bem..estar daqueles que 

as utilizam pToporcionando todas as coisas que sao 
boas. Ora, os bens sao de duas espeeies, a saber, hurna
nos e divinos; os ben~ humanos dependem dos divinos e 
aquele que reeebe 0 maior bem adquire igualmente 0 

menor, caso eonlra.rio eprivado de ambos. Entre os bens 

menores a salide vem em primeiro lugar, a beleza em 
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Plamo - As Leis 

segundo, ° vigor em lercciro, necessario it corri 
da e todo~ as demais exerdeios ,..Wflnro; segue
se 0 quarto bern, a riqueza, nao a rigueza cega, 
mas aquela de visao aguda, que lem a sabedo
ria pOI' companheira. A sabedoria, a proposito, 
oeupa 0 primeiro lugar entre 0::; bens que sao 
divinos, vindo a racional rnoderac;:ao da alma· 
ern 'le!!undo lu!!ar; da uniilo destas duas com a 
eoragem nasce a ]llsttc;:a, ou seja, 0 tcreeiro bern 
divino, seguido pelo quarto, que e a coragem. 
Ora, todos estes bens estao posicionados, pOl' na
tureza, antes dos ben::; hUInanos, e, em verdade, 
assirn devera 0 legislador posiciona-Ios, depois 
do que devera. ser proclamado aos cidadao8 que 
todas as outras instru"oes que recebem tem em 
vista esses bens; e que os bens humanos silo Ol·ien
tados para os bens divinos, e estes para a razilo, 
que e soberana. E eom respeilo as rclac;:i'ies 
de casamento dOli cidadaos e subseqiientp nas

eimento e educa"ao das crian"as, lTleninos 011 

rneninas, tanto durante a juventude quanto na 
vida madura e ate a velhiee, 0 legislador deveni 
supervisionar os eidadiios, dispensando devida
mente honra e desonra; e eom rpspeito a todas 
as formaR de relaeiollamento dos cidadiios, sera 
imperioso que 0 legislador observe e acompa
nhe suas don~s, pralGeres, desejos p todas as pai
x5es intensas, distribuindo aprovac;:ilo e repro
va.-,:ao de modo correto mediante as pr6prias leis. 
Ademais, no que coneerne ao 6dio e ao medo, e 
a todas as perturbu<;oes que afelam as almas de
vido a desvenlura e a todas as forulUs de evita
las IHl ventnra, e a tndas as vicissitudes que atin
gem os horn ens atTaVeS daB enfermidades, gller
ras, perlllria OlJ sells opostos - em rela~iio a twln 
isto 0 legiHlador deven) oriental' e definir quan
to ao que e (~()rreto f~ 0 que e ineorreto em cada 

easo. f~ neeessario, a seguir, que 0 legislador 
rmmtenha lima vigili1ncia 80bre os melodos que 
os eidadiios empregam para 0 ganflO e 0 gasto 
do dinheiro, e supervisione as associa(;i'ies que 
eteH formanl entre 5i e a dissoiucao d('stas, se sao 
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volunlarias Oll eompuls6rias; ele devera observar a ma
neira pela qual os eidadaos e.ouduzem cada uma deBsas 

mutuas lramm\ioes, verifieando onde a justi.-,:a esta pre
senle e onde esta ausente. Aos que respcitam as leis de 
devera proporeionar honras eonforme as leis, Inas aos 

que as desrespeitam devera impor penalidades devida
mente estabeleeidas. E entao, final mente, an atingir u 
coneiusao de Slla obra politica lIa sua totalidade, tera 

que considerar de que malleira em eada caso 0 sepulta
menlo dos mortos deve ser reulizado, e que honras de

veriio sec prestadlls a des. Isto sClldo fixado, 0 

dol' passara todos seus estatutos aresponsabiiidadf~ de 

guardioes rias leis, que, uns guiados pela sabedoria, ou
tron pela opiniiio sincera, fariio eom que pela raziio, a 

vincula todos esse;; eslatutos num sistema unieo, 

toda efisa legishl<;iio rique subordinnda lIiio a cupidez 

pela riqucza ou a tl.mbi"ao, mas 8im a temperan~a e a 
~ t assim, estrangeiros, que teria desejado, e inda 

que vos tivesseis plenamente esdarecido de que 

maneira todas essas regras COTlstam Jlas leis atribllidas 
a Zeus e naqudas de Apo)o pitio, as quais fonlIn esta

belccidas par Minos e Licurgo, e de que maneira 0 ar
ranjo sistematico dela;; 5e mostra absolutanwnte eviden

te para aqllele que, pOl' arte on prf.tica,·· (~. urn 
nas leis, embora nao ficja de modo algum evidentc para 

'-' rl'sto de n6s, 


Clin£as: E eomo cntno, estnlngeiro, devereuws 


doravante erTl 1l0SS0 diseurso? 


o ateniense: Deverfumo;;, a IHell vel', fazer como fize
mOB inieialmente, nu come.-,:ar do eomc(;o H rim de 
expliear primcirameHle as inslitui(,oes que tern a vcr 

com a eoragem c depois distn, se for de vosso agrado, 
JlOS ocuparemos de uUla segunda e uma terceira forma 
de virtude. E assim 'Iuc tivnrmos ,·.oneiuido J)ossa abor
dagem do prirfl(~iro lerna, tOlllarernOS esta como Illode

10 e rlH~dinnte UIJla disclIssao do resto eIn termOR seme
ihantes teremOH como passar 0 telnpo nesta longa e;;tra
da. E an filll de llossa abordagem da virtude sob todas 

S\las fOTmas, deixaremos daro, se for da vontade da Di
vindade, que as regras ate agora ventiladas linham a 

pre'pria virtude como sua meta. 
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Platao - As Leis 

Megil(); Urna boa sugestao! E principia com nosso ami
go aqui, 0 panegirista de Zeus· procura primeiro 
po-lo a prova, 

o ateniense: Po-lo a prova, eu 0 sem excluir-te e a 
mim mesmo tamb6m desse exame, visto que a discllss8.0 
diz respeito a todos nos tres. Mas diz-me,·· entao: eSTa
mos de acordo que as comuns e a llinastica fo
ram concebidas vela lelrislador em 

il4egilo: Sim. 

o ateniense: E havenS. uma terceira dessa 
especie, e uma quarta...? Pois provflvdmente "eria de 
se esperar que se empregasse esse metodo de enumera
<;ao tambern no trato das subdivisoes (ou seja como for 
que chamemos) das outras formas de virtude, se e que 
pretendemos dar dareza ao qlle queremos dizer. 

Megilo: A terceira coisa que 0 legislador concebeu foi a 
ca<;a - e 0 que eu e todo lacedemonio diriarnos. 

o ateniense: Tentemos 

tre nos, envolvendo resi!5tencia a dol', pOI' meio 
tanto de concursos de pugilato quanto furtos realizados 
sempre sob 0 risco de uma boa surra; alem disso, a 
cripteia,··· corno e chamada, proporciona llm maravi
lhoso treinarnento de resistencia, havendo em pleno in
verno a marcha de pes nus, 0 dormir sobre 0 solo duro e a 
auseTH~ia do auxilio do" servi<;ais, os homens cuidando 
de si, 10 as errantes rlOite e dia por toda a regiao. 
Adernais, eln nOSHO" jogos experimentarnos severos tes
tes de reHisl.encia quando homens nus resistem Ii vio
lencia do •••• C out1'05 em tao elevado nurnel'O 
que sua men<;8.o minuciosa seria infindavel. 

o ateniense: Esplendido, 0 estrangeiro da Lacedemo
nia! Mas a coragem, como a definiremos? Sim
plesmente como 0 combate ao temor e a dol' tao-somen
I.e, Oil tambem ao desejo, ao pl'azer com silas earicias e 
sedu<;i'ies que derretem como cera os cora<;i'ies 
dos homens meSIIlO daqueles que se creem austeros'( 

Megilo: Cmio que a correta defini/<ao e0 comhate a tudo 
isso que citaste, 
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o ateniense: Anteriormente em nossa discussao 
eatou equivocado), este nosso amigo usou a "~·nlc(·'''''';'' 

~inferior a si mesmo" referindo-se a urn Estadu ou a 
urn indlviduo. Concordas que 0 fizeste, IS 
de Cnossos?····· 

C/{nias: SPffi a menor duvida. 

o ateniense: E agora devcmos n6s aplicar 0 terrno "mau" 
ao hornem que cede (que IS inferior) a dor ou tambem 

que cede (que (> inferior) ao prazer? 

Cllnias: Pareee-me que mais ao hornern que eedc ao prazer 
do 
um homern que everrronhosanlt 

o oteniense: ConseqiientemcTlte, 0 leglslador 
o de Apolo····· • uao deeretaram por lei urn 
miplegico de coragem, capa..: apenas de se 

que ao outro. Todns Ill)!;, de fato, uuando aludimos a 

csqucrda, mas incapaz de msistir as alra<;,'ies e sedu
v6es da direita, Nan teriam, de prefereneia, decretado 
urn tipo capaz de resisl.ir ern ambos os flanGOs? 

Cl£nias: Eu dil'ia, corn efeito, que urll tipo de coragem 
para ambo;; os f1ancos. 

o atcniense: Mencionemos mais uma vez as institui,;oes 
de vossos doi!5 ESlados que produzem nos homeus urn 
gnsto pelos prazeres em 
rnesrllo modo que 

de dele" afast:l-Ios - do 
as dorcs merb'1l-

Iham seus cidadiios flO meio delas, 
ou os induzindo mediante recompellsas a 
0nde eJl(:oJlI rar em vossas leis disposi<;oes identica5 TlO 
que se refeTe aos Dizei me qual a regra enlre 
vlSs que fHl': os rnesIIIos hom en,.; seI' corajosos diante das 
dores c dos prazeres igualmente, sllbjugadores daquilo 
que e preciso ~ubjugar e de modo aJgum inferiorizadoB 

seus iTlimigos mais proximo8 e mais ternfveis. 

Emborn, eu fosse capaz de meneionar 
muitas leis que tratam do dominio sohre as dores, no 
que coneerne aos prazeres nao julgaria tao fadl indicar 

CUnias: Nem 

~'VUTY);~lr.;.;: de l11enor rnonta. 

eu mesmo dar c1aros 

podendo, talvez, no 

nesse sentido das leis erel.enses. 
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o alcniense: 0 qlle nao e de se meus exee· 
lentissimoK mnigos, Mas se no sell desejo de descobrir <I 

que e verdadeiro e 0 meihor, quaiquer um de nos encon

tmI' algo eritieawl ern qllalquer lei naeional de sells vizi
nhos, enearem08 i810 sem iTnpaciencia e sem melindres. 

C/{nias: Estlls certo, estrangeiro: e 0 que temos a fazeI'. 

o aleniense: De fato, Clinias, pois tais suseetibilidades 
nao eaberiam a Iwmens de nossa idade. 

CUnias: Realmente seriarn deseabidas. 

o ateniense: Quanto a saber se se tem razao 011 nao 

nas eensuras que se faz Ii eonstituiyiIo da Lacedemo
nia e aquela de Creta,· e uma outra hist6ria. Mas 
eu estaria provayelmente ern rnelhor eondiyao do que 

v<'ls para apontar 0 que e efetivarnente dito peln maio

ria, ja que enI vosso caso, sendo vossus leis sabiamente 
eoncebidas, lima das lIlelhores ..\ aquela que 

o que e eel' to ou errado no 

que de
claraI' em unlssoIlo, de urn so voz que todas san retu
mente estabeleeidas por decreto divino, ni'io se dan 
do ouvidos a quem quer que afirme eoisu 

it'is, 

pessoa idosa tiver 

de vossa", 

de qual 
ou al-

CUllins: Muito bern observado, estrangeiro! Tal como 

urn adivinho, a despeito de estar tao distant". do legisla 
dor original, tu vislurnbra:;te bem, me pareee, slla in
tellyiio e H deserevesle com perfeita juskza. 

o ateniense: Rem, nao lHi pessoas jovens conosco ago

ra, de maneira que nos sera l'ermitido pclo legislador. 
velhoB COlno SOIllOS, discutir cssas materias entre 11('5 

sern incorrer (,m qualquer ufensa. 

(7Uflias: E verdade, de Borte que nao ha motivo para 

hesitares elll eeJlSlIrar nossas leis, pois nada ha de de

sonroso em ser advertido de uma falba ; ao eontrario, 
reconheeido 0 (~rro, c prnCiSlIIllt'llte isto quc eonduz ao 

rern~dio e a cum H" a critiea for aceita sern animosida
de e nurna disposivao HIIIiguveL 
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o ateniense: Otimo! Mas enquanto eu nan tiver investi 
vossa" leis com 0 maximo euidado de qlw sou ca

eferindo sim apresentar as du
vida,; que tenbo a respeito. Vos apenas entre os helenos e 

que esta ao meu alcanee saber, 
11m leglslador que 'lOS prescrevc a abstenyao dos pmze
res e divertimentos mai" atraentes e 0 nao fruir deles. 
~ontudo, no que diz respeito as dores e os temores, como 

dissemos antes, 0 lct,<Islador sustentava que qllulqller um 
que deles fllgisse contiJlllumente desde a infaneia fiea
ria reduzido a, quando diante de apums, temores e do
res inevitaveis, fugir dos hornens que sao treinados lIes
sas coisa;;, deste" se tornando escrayo. Ora, me 

que esse mesmo legislador devia tel' sustenta

do a mesma nosieao com referencia aos pmzcrcs tam" 
que se nosso;; cidadaos se de

distantes do gozo dog maio
res prazeres, a cOI1;;equcnclU sera que quando se eneon
trareln ern nleio ans prazeres seIIl serem treinados no 
dever de resistir-Ihes e reeusar corneter qualquer ato de
sonroso, devido a natural atrat;ao dos prazeres, sofrerao 
o Il1csmo destino daquelcs que eedell1 ao medo: serao de 
uma outra forma, aim]H nlHis vcrgoniJosa, es(~ravizados 

pOl' que sao capazes de resistir elll lIleio aos pw
zeres c aqueles que sao versado;; Tla arte do prazer - seres 
hurnonos que sao, pOT vezes, inteirarnenu, p(,rVerSOH - de 

modo que suas ulmas serao ern parte escravas, em parte 
livreA, nan rnereccndo des sem reservas weeber .-, titlllo 
de hOll1ens livres e homens d(~ coragcm. QIJ(~ 'lOS consid,,

reis, agom, 5e aprovam <'stas minhas obscrvut;iks. 

CUnias: Depois de ouvir-t<" ern prindpio estamos 

inclinados a eontudo dar eredito de maneira 
imediata e fuei] lIO que He rdere u materias de tal 

importilncia seria, u meu vcr, preeipitado e insensato. 

o ateniense: Bem, CUnias, e tu, estrangeiro fla 
La(~edellltlllia, se exarninarlllos 0 segundo dOB I10SS0S 

assuntos, eonfonne () que no" propOlnos faz(,r pOlS 

dep"is .III ('oragem devemos pasaar u tcmpcranya 0 

que encontraremos enI Ilossa" que as 
dislinga daquelus Goneebidas an aeaso, eOIllo 

presenciarnoil presentcll1cnte no que diz resncito il 
organ izayilo militar deHtasr 
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Plamo - As Leis 

Megilo: Certamente urn assunto nada Meil! E, no en
tanto, provavelmente os repastos comuns e os exerdcios 
fisicos constituem boas concep<;:oes para fomentar es
sas duas virtudes. 

o alen-tense: Em verdade, estrangelros, parece 
aR (xmstitui<;:()es He manterem igualmente alem da erftica 
tanto ua I.coria quanl.O na pratica. Sua situa<;:ao se asse
melha a do corpo humano, ern rela<;:ao ao qual parcce 
impossfvel indiear qualqucr tratamento espedficA) paTa 
cada easo sem deseobrir que essa mesrna indicayao eern 
parte benefica e em parte prejudicial ao corpo. Assirn, 
essas rcfci<;''oes comuns, pOl' exernplo, e a ginastica, em
bora sejam atualmente beTleficas aos Estados ern muitos 
OlltroS aspectos, no caso de revolw;,:ao revelam-se perigo
sas (como e indicado no caso dos jovens de Mileto, Beo

ademais, essas instilUi<;:oes, estimuladas ha 
muito pela lei, passaram a degradar os prazeres do 
amor,· os quais sao naturais nao s6 para 06 individuos 
humanos I~0Il10 tambem para os anima is. Relativarnen
te a isto vossos Estados serao 05 primeiros a ser rcsponsa
bilizados juntamente corn tOd08 os outrus que dan 
al enfase ao emprego ria ginastica. E fa<;:a-se a obscrvu<;:ao 
em tom serio ou a titulo de gracejo, sc"Turamente nan se 
deixa de constatar que quando 0 macho se une a fCmea 
para procria<;:iio 0 prazcr experimentado e considerado 
devido aT1atureza, porem contrario anatureza quando 0 

nmdw se une ao macho 011 a fihnea se une afemea, sendo 
que os primeiros responsaveis pOl' tais enormidades fo
ram impelidos pelo dominio que 0 prazer exercia sobre 
e1es. E todos nos aeusarnos os cretenses de termn inventa
do a fabula de Ganirnedes: •• visto que se acrcdituva que 
suas leis provinham de Zeus, eles haviam acrescenl.udo 
diz-se - essa historia envolvendo Zeus de maneira a justifi
car 0 gozo del:5lie prazer t,mdo 0 deus como .modelo. Quan
to afabula em si n6s n50 temos maior interesse, mas quan
do os individuos hurnanos estao investigando 0 assunto 
das leis, tal investiga<;:ao envolve quase que totalmente os 
prazeres " as dores, nos Estados, seja nos individu()s. 
Estes sao as dUllS fontes que jorram mediante 0 

da natureza e todo aquele que delas beber a devida quan
tidade no devido lugar e hom e aben<,:oado seja e1e um 

um indivfdllo ou qualqller tipo de eriatura; mas 
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aquele eple fizer isso :;em entendimento e fora da devida 
esta<,:ao tTilhara urna senda inversa. 

fl..fegilo: Realmente diz-se is:;o, estrangeiro, e nao c dito 
sem razao. E eu nao sei hem 0 que responder a iSHO. De 
qualquer modo, no meu ponto de vista 0 legislador la
eedemonio estava certo ao determinar que os prazeres 
fossem evitados, enquanto no que eoncerne as leis de 
Cnossos, nosso amigo Clinia.~, se julgar apropriado, as 
defendera. As regras re/ativas aos prazeres em Esparta 
me parccern as melhores do rnundo pois nossa lei ba
niu completamente desta terra 0 que proporciona a 
maioria das oportunidades para os individuos se entre
garem a excessm, de prazer, tumultos e loucuras de toda 
ordclJl. Niio encontraras IIcm no caInpo neIlI IIUS cida
des controladas peins espartauos loeais adequados a 
festins e tampoueo nada dafluilo que pOI' via de eonse
qiiencia incita ao desregramcnto ern todos os prazeres. 
De fato, nao ha um Ilnieo homem que na.o 
diatamente e com maxima severidade 
rao COIn 0 qual porventura enGOIltrasse, nao servindo 
nem sequel' a fcsta de Dionisio como justificativa para 
faze-Io eseapar da puni<;:ao . fcstim que eu, uma vez, 

no teu pais com esses individuos sobre as 
earro<,:as; e na nossa colonia de Taren to, igualrnente, vi 
a cidade inteira embriagada na resta de Dionisio. Con
tudo, C0l10SCO tal coisa nan tS 

o atenicTlse: Estrangeiro da Lacedem6nia, tudo isso c 
de IOllvor desde que exista uma firme resiste.ncia; 

mas lie esta for relaxada, tudo isso se revelara pura tolice. 
Qualqller eidadao de nosso Estado poderia de imediato 
retaliar aponHmdo para a liceneiosidade de vossas 
mulheres. Relativamente a todas essas praticas, em 
Tarento, seja entre nos 011 em Esparta, ha uma l'mica 
resposta capaz de justifidi-las. A resposta universal que 
se da ao estrangeiro que se surpreende ao testemunhar 
num Estado alguma pratiea que para ele e incomum e: 
"Nan ha razao para surpreender-se, estrangeiro, trat.H
se de nosso eostume... em teu pais talvez 0 costume no 
que se refere a isto seja diferente." Pm'em, fIICU;; caros 
senhores, nossa discussilo agora nao diz respeito ao resto 
da especie humana, mas unieamente cOllcerne ao merito 
Oll demerito dos proprios legisladores. Portanto, vamos 
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nos ocupar de modo mais minucioso da questao da 
embriaguez em geral, visto que niiD se trata de uma 
prMica dc infima importallcia e em relao;;ao a qual se 
exija apenas 0 entendimento do legislndor mcdiocre. Nao 
me refiro neste rnomento aquestao de beber ou nao beber 
() vinho em geral, mas Sill a embriaguez como tal, e a 
questi'io que se coloca e a seguinte: deveremos Iidar com 
ela como fazcm os eitas c os pcrsas e tarn bern os 

05 celtas, os ibericos c os traeios, Indos estcs 
povos de ebtirpe guerreira, ou como vos, espartanos, fazcm? 
Pois vas, COUIO 0 asseveram, a 
enquanto os eitas e os traeios, homens c HlUlhcres, 
tomarn 0 vinho puro e deixam que ele eseorra sobre suas 
vestes, encarando csta sua pratica como nobre e 
afortunada; e os persas cedcm largamente a estes e outms 
deleite;; que vos repudiais, se bern que de uma maneira 
mais ordenada que os daqueles outros povos. 

Nfegilo: Mas, meu bom amigo, quando t.omamos as 
armas eles se poem em fuga. 

() ateni.ense: Ni'i.o <liz tal coisa, prezado amigo, pois 1111 

verdade houve no passado e havenl no futuro mUllas 
e muitas perseglli<,:t'ies de dtlbia expliea<,:ii0, de SOl' 

te que a vitoria ou a derrota em batalha jamais poderia 
ser considerada uma prova decisiva rna:; 8im meramen
te discudvel do merito ou demerito de ulIla instit.uiC;;ao. 
Estados maiores, pOl' exemplo, se sagram vitoriosos em 
batalha Bobre Estados menores, de modo que IIssisti
rHOS aos siracusanos subjugando os 16erios, que, enl.re
tanto, tem a reputa<;ao de terem detido II melhor eonsti
tuic;iio dos POV()S daquela regiao; e que se aerell<,:a 0 c~aso 

dos at~mienses ern relaC;;ao aos habitantes de Quios. Ou
tros exemplos ineon1.aveis do mesmo tip~) poderiarn ser 
eneontrados. Port.anto, eonvern que deseonsidcremos de 
momentn vit(lrias e derrotas e diseuteITlos cada uma das 

tituiyoes sob 0 prisma de Sfms proprio~ r\1('rII.05 Hum 
esforc;;o d., persuadirmos a n6s mesmns e e:xplicar dc 
que modo uma especie de instituiyiio 6 boa e a olltra, 
rnA. E para eOJlle~:ar, ouvi-rne sobre 0 metodo corn,to de 
investigar oS meritos e deIlHlritos das institui<;l'.es. 

Megilo: 0 que pensas disso? 

o aleniense: Penso que todos aqudes que tornam uma 
institui"ao como objeto df: diseussao e se proJ}oem de 
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louva-Ia esaio procedendo de 
ahsolutamenl.e errfmea. Sell proeedirnento e 

do homern quc tendo ouvido alguem IO\l
({UelJO emno UITl hom aliTllento, passa imediata

mente a depreeili-lo sem ter se informado Bohre sellS efei 
1.05, os empregos que dele se pode fazer e sem ter apren 
dido de que mancil'a, por meio do que, em mcio de 
regime, sob que forma e eom que genero de individuos 
pode emprega-Io. Isto, pareee-me, e exalamente 0 que 
estarnos fazendo agora em nOSBa diseussao. Diante da 
primeira men<,:ao da mora palm'Tu emhriagllcz eis alguIls 
de n6s ja se pondo a censura-la, outros a louva-Ia, 0 que 
e 8umamente absurdo. Cada partido conta eom 0 supor
te de testemunhos, e euquanto urn partido sustenta que 
sua flfinna<;ao e cOIlvineente com base 110 grallde mhne
ro de le:;temunhos apresentados, 0 oulro 0 faz sob 0 fUll

damento de que se eonstata que qnem se abstem de vi
nho sHgra-se vitorioso em balalha, e entao tambem eate 
ponto da origem a uma polemiea. Ora, nao me agrada
ria Hem um pouco ahordar todo 0 resto das instituiyoes 

desta maneira, ~, no que diz respeito a nossa pre
sente materia, a enlhriaguez, desejo me expressar de luna 
maneira inteiramente diversa (em minha opiniao, a eer

e me ernpenharei, se possivei, em ITlostrar 0 metodo 
correto de lidar com todos esses assuntos, pois, com efe.i
to, anm,a desse ponto, mil hares de Illilhares de povos 
nao eompmtilhariam da opiniao de vossos dois Estados 
e vos eontestarian1. 

A4egilo: Certarnentl', Be tivermos eonheeimento de um 
rnetodo corrf'.to paru investigar tais materias, estarl'IIIOS 
dispostos a aprendt~lo. 

o (l{enien~e: Vejamos 0 metodo a seguir. Imaginai que 
algue,m tivess(', elll grande estima a eria<,;ao de eabras e 

o pr6prio animal como lima propriedade preeiosa; ima
ginai, lamlH~rn, que 11m outro individuo que tivesse vis. 
to cabras pasl.ando longe do rebanllO e do controle do 
pastor (~ausando danos em terra eultivada - se pusesse 
a eritica-Ias e encontrasse rnotivo de eensura igualmen
te com relayao H todo animal que visse sem um guar 
diao Oil mal gLIardado - teria a eensura de"te homem, 
acerea de qualquer obieto_ 0 mellor valor? 
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Megilo: Certamente nao. 

o ateniense: E quanta a um bom Gapitao de navio? Nos 
o julgaremos Gomo tal somente pOl' deter a ciencia da 
navegaQao, independentemente de sofrer ou nao de en, 

no mar? Que dizer no que diz respeito a isto? 

Megilo: Que nao estarernos de modo algum diante de 
urn bom capitao se alem de deter sua eiencia ele sofrer 
do mal que mencionas, 

() ateniense: Eo que dizer do eomandante do exereito? 
Sera um homem lalhado para 0 comando pelo fato de 
deter conhecimento militar, muilo embora seja covac
de diante do perigo, 0 medo abalando sua coragem como 
uma especie de embriaguez? 

Megilo: f= certo que nao. 

o ateniense: E imaginai que Ihe falta conhecimento 
militar aIem de ser urn poltdio." 


Afegilo: Estas deserevendo mn indiv{duo ahl'lollltameu

te indigno, de maneira alguma um comandante de ho

mens, mas sim das mais femininas das Hlulheres.· 


o ateniense: Considera agora 0 caso de qualquer insti 

tuiQiio BOGial que naturalmente tern alguem que a admi

nistra e que, soh esta administrao;:ao e bcnefica; supoe 

que algnem que jamais tivesse assistido it administra

<:;.iio dcssa instituiQiio, mas apenas a observasse sem 

qualquer adrninistraQao ou mal administrada, se pu

sesse a louvar ou reprovar a institlIiQiio: 

nos que 0 louvol' ou a reprova.,;ao de urn tal obsel'vador 

de uma tal instituiQiio tivesse algllIna valia? 


Megilo: E eorno poderiamo5 se tal individuo jamais 

ussistiu 011 partieipou de lIma eomunidade onde a 

instilui.;:ao foi eorretarnente admiuistrada? 


o ateniense: Espera urn momento! Podemos nos admitir 

que, entre as numerosas modalidades de institui.;:oes 

sociais, esta indufda tamhem aqlIelu constitufda pOl' 

urna reuniao de behedores de vinho? 


Megilo: Com toda a certeza. 


() ateniense: Mas alguem algum dia porventura ia eon

templou uma tal inl'ltituiQao sendo bern administrada? 
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Ambos poderao faeilmente responder-me "Nao, nunea" 
pois em vossos Estados essa instituiQao na.o e Hem (~on~ 
solida.da pelo uso, nem uma instihli.;:ao legal. Entretan
to, eu frequentei muitos desses lugares onde tais festas 
sao realizadas, me dispondo a estlldar sua quase totali
dade, e muito raramente observei uma ou ouvi falar de 
uma tmiea que fosse que tivesse sido em tod05 os pon
tos ('Drretamente administrada; exceto pOl' alguns deta
lhes regulaTes aqui e ali, 0 conjuntn Be revelava, devo 
dize-Io, inteiramente falho. 

Clinias: 0 que queres dizel' eom isso, estrangeiro? E 
mister que te expliques eom maior clareza pois consi
derand'>se que !laO dispomos (como rnencionaste) de 
qualquer experiencia "om respeito a tais institui<;:oe,;, 
ernhora as observemos, provavelmente nao eOllseguirfa
mos de imediato perceber 0 que nelas esta certo e 0 que 

esta errad(L 

o ateniense: E bastante provavel. Tenta, todavia, te ins
truir haseado em minhas explica.;:oes. Admites que em 
todas as reunifies e assoeia<;:oes eorn os mais diversos pro
p6sitos ,) eerlo que eada gl'upo sernpre tenha urn chefe? 

Clini(lR: Sem dtlvida, 

o ateniense: Alem dis80, dis5emos Ita POIlCO que 0 co' 
mandante dos cOJllbakntes tem que ser corajoso. 

CUnias: Edaro. 


() ateniense: Ora, () corajoso experimenta menm; que () 

covarde os transtornos do medo. 


Clinias: 15to ,) igualmente verdadeiro. 


() ateniense: Agora, se houvesse qualquer meio de enlo

ear um exercito nas maos de 11m general que fosse abso

lutamente irnpermeav"l ao temor e it perturba<;:iio, !laO 
fariamos n68 todos os esforQos concebiveis para faze-Io? 

Clinias: Com toda H (~erteza. 

o Ilteniense: Mas" que estamos discutindo agora nao {; 
o hom"m a ser encarregado do comando de urn exerei
to em tempo de guerra nos encontros de inimigo contra 
inimigo, mas sim 0 hornem que sera ineumhido de 
oriental' amigos em associa.;:ao amigavel com amigos 

ern tempo de paz. 
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Clfnias: PTl~cisamente. 

() ateniense: Ora, se mna semelhante assernbl6ia for 

pela embria/,'1Jez, nao ei:ltara livre de tu· 

Cl{nias: Decididamente nao; imagino que just.arnente 0 

contnirio. 


() ateniensf!: Assim sendo, esses individuos tam bern 

nflcflss,itllIIl, acirna de tudo 0 IIIais, de urn ehefe. 


CUnias: Eindubitavel...eles ate mais que os outros. 

() ateniense: Deveriarnos nos, Be posslve/, dar-Ihes urn 

chefe irnperlurbavcl? 


Clinias: Seguramente. 


o ateniense: Naturalrnente, tambern, ele deveria ser 
capaz de mostrar oabedoria no trato das assemhl6ias 

visto que tera tanto que preBervar a amizade ja 
existente entre os mernbros do grupo como cui dar para 
que a presente assernbl6ia fortale<;a 0 grupo ainda rnais. 

CUnias: lsto e bern verdade. 

a ateniense: f: enHio urn homem sohrio e sahio que 
devemos instalar no comando de individuos ehrios, e 
nao ° eontrario, visto que urn ehere de ebrios que f05se de 
rnesmo ehrio, e 1010, se nwelaria urn grande felizardo 
se conseguisse se furtar a corneter urn serio dano. 

Clinias: lnvulgarrnente fclizardo. 

entao, que aLgucHI encontraslie fa
,tituit,:oes em Estados nos 

e1as sao administradas da melhor forma posslvcl, 
livesse lima obje."ao com respeito ainstitui<;iio 
caso poderia, estar certo em faze-lo. Mas se algucm 
ofcnde uma institui<;ao quando pereebe que ossa emlmi
nistrada da pior forma possivei, esta claro que se tratn 
de urn ignorante, primeiro do fato d;; que tal institui,;iio 
emal adrnillisl.rada e segundo de que toda institui."iio se 
afigurara similarment;; ruim quando e implantHda s;;m 
urn. mestre e administrador s6brio, pois por certo peree
Lenis que urn piloto no mar e aqucle que eornanda qual· 

se ernhriagados, a tudo transtornarn, seja luna 
emban:at;:uo, urna 11m exereito ou qualquer coisa 
que esteia sob seu cornando. 
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CUnins: 0 que dizes, estrangeiro, e perfeitarnente verda
deiro. Mas diz-nos, para passarmos a seguinte, 
supondo que essa instil.l1i<;ao do heber fos"e corretamen
te administrada, que possivel beneffcio nos traria? Torna 
o exemplo de LIm exercito, que aeahamos de mencionar; 
neste caBO, contando-se CAITn 0 chefe corrdo, os cornan
dados dcste conquistarao a vitoria na guerra 0 que, cer
tamente, nao constitui pequeno beneficio, 0 rnesmo su
eedendo nos outros ca508: mas qual efetiva vantagem 
adviria seja para os individuos, seja para 0 Estado da 
correia adrninistra<;ao de UIlI banquete regado a vinho? 

o ateniense: Bem, que grande vantagem diriamos que 
adviria ao EstHdo a partir do eorreto controle de uma 
tinica crian<;a ou de um grupo de eriam,:as? A uma tal 
questao assirn (xllocada n nos responderiamos que 0 Ei;
tado extrairiH poueo proveito disso; ge, entretanto, se for· 
mula uma questao geral corn refereneia a qual vanta
gem efetiva extrai 0 Estado da eduea<;iio das eriaIll"as, 
entao prover urna resposta sera extrernamente simples 
pois responderiamos que crian<;as bern edueadas se re
velarao hons individuos, que sendo hons veneerao seus 
inirni~os ern batalha, alem de agirem com nobreza em 

a outras (:oisas. Assirn, se por \lI1l lado a eduea
yao tarnhern produz vitoria, esta, por vezes, produz falta 
de educll<;ao visto que os homens arnitide se tornam mais 
insolentes devido [I vit(kia na guerra, e atrave:; de sua 

insoleneia lie I.ornam repletos de outros vicios ineonta 
veis; e se ao passo que a eduea(;i:io se rnostrou ate 
agora cadrni.arta,· as vit6rias que os homens ohtl\rn na 
guerra eom freqiii"llcia forarn e seran cadmiartaB.· 

Clinias: In~inuas, meu amigo, parece-nos, que tais 
rellnioe~ festivas quando corrc:tIlIIlente conduzidas 
constituern Hm impnrtante clemento educativo. 

o atcniense: E r:onlO! 

Clinias: Poderias agOnl demollstrar a verdade do que 
aCllbas de afirmar? 

() <lteniense: A vcrdade dll minha afirrna,;ao, a qual e 
por TIluitos, COTJlpete a uln dens assegurar, 

IllaS eotoll inteirarnente pronto H dar, se nceesst\rio, 
rninha propria opiniao agora que, realrnentc, 
emLaTcumos IlurnH discussao das leis e constitui<;;oes. 
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Clirzia.~: Bern, epreeisamente tua opiniao a respeito das 
quesloes agora em diseussiio que eSlamos tentando 
apreender, 

oateniense: Assim, eom efeito, devemos fazel', e vos de
veis unir-vos no esfor«o de apreender 0 argumento en
quanto eu devo empenhar-me em expo-Io 0 melhor pos
siveI. Mas, em primeiro lugar, tenho uma observa«ao 
inieial a fazeI': minha cidade e, segundo a opiniao geml 
dos helenos, tanto apreeiadora da conversa«ao quanto 

de eonversa«ao, mas a Laeedemonia e muito 
poueo loquaz, enquanto Creta e mais eiosa da riqueza 
de sentido do que da abundancia das palavras; de rna
Ileira que receio vos fazer pensar IIue sou um grande 
discursador de UIll pequeno tema, elaborando urn dis
curso de prodigiosa exlensao em torno do insignifiean
te assunlo da embriaguez. Mas 0 falo e que a correta 
ordena«ao disso jnmais poderia ser abordada adequa. 
da c c1aramente em nossa discussao independentemente 
da corre«ao no que se refere amusica, bem como nao 
poderia a IIlllsien independentemente da edllca«ao 
como urn todo, 0 que exigiria I1ma longa discussuo. Vede, 
entao, 0 que poderiamos fazel', a saber, que tal oe dei
xassemos estas materias em suspenso pOl' ora e euida,,
seITlOS de algurn 01]1.1'0 topico legal? 

Mcgilo: 6 estrangeiro de Atenas, nuo estais, talvez, ciente 
de que minim {amnia e, realmente proxerza' de tua ei
dade. It provavelmente certo no que concerne a todas as 
cl'iaIl«as que uma vez a elas se tenhu dito que 
nos de urn c.erto Estado, desenvolvern urn afeto pOl' este 
Estado mesmo a partir da infi'meia, e cada I1ma delas 0 

eneara como uma segunda terra natal, logo depois de 
slla pMriH. It este predsamente 0 sentimento que I'll ago 
ra experimcnlo. Quando, COlli efeito, UIlla erium;a OlIvia 
os lac{:demouiml tccer criticas ou e1ogios aos atenienses c 
Sf: me dizia: "'Vmlsa cidade, iWegilo, comportou-se bern ou 
comportoll-se mal em rcla<;8.o a liDS" quando, digo, Oll

via tais ubserva<;flll", constantemente cornbatelldo eon
tra aqueles quI' e",tavam assim desacreditando vosso Es
tado, adquiria lima profunda afei\,'.iio pOl' cit:, de modo 
que ugora nuo apenas apn'cio vosso solaqlle como 
absolutallHmte verdadadeiro 0 ad.lgio ordin{trio que diz 
qutl "bons ateuiellses sii" ineomparavehnente bonH~ 
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so eles sao bons niio por eompulsao externa mas 15im 
pOl' disposi«ao interior. Assim, no que me diz respeito, 
podes falar sem reeeio e dizer 0 que desejas. 

C[{nia.~: Quanto a minIm historia, estrangeiro, igualrnen
te depois de a ouvims te sentiras totalrnent(~ il vontade 
para dizeres 0 que desejas. Provavelmente deves ter 
ouvido falar eomo aquele homem inspirado, Epim€mi
des, que era nleu parente, nasceu em Creta, e COIIlO dez 
aIlOS anles da guerra contra a Persia, em obedi!'meia ao 
oniculo do deus, de se dirigiu a Atenas e ofere(~eu eel'
tos saeriffcios que haviam sido ordenados pelo dellS, e 
eomo, ademais, quando os atenienses fiearam alarma
dos diante da fon;a expedicionaria dos persas, de fcz 
esta profecia: "Eles nao virao pOI' dez arlOS e qUHndo 
reahnente vif'rem, retornarao novamenle com todas suas 
esperan«as frustradas, e depois de sofrerem mais infeli
cidades do que as inflihrirem." Entao llOSSOS ancestrais 
passaram a permular hospitalidade e amizade com os 
vossos, e desde entao lanto meus pais quanto en desen
volvemos umH afei<"ao pOl' Atenas. 

o ateniense; Evidentemente, entao, estais ambos pron
tos a me ouvirem. Mas da minha parte, embora vonta
de haja para isso, empreender a tarera nao e faeil. De 
qualquer maneira, e preeiso que eu ten I.e. Desta leila, 
em primeiro lugar, nossa reflexuo requer que defina
mo,.; a educa«ao e descrevamos seus efeilos: esle e 0 ca
minho que 0 nosso presente discurso deve trilhar ate 
que finalmente atinja 0 deus do vinho. 

Clinias: Perfeitmnente, que fa~~amos assim, iii que e de 
teu agrado. 

o aleniert.w~: Entuo, se eu, pOI' urn lado, digo no que deve 
consistir II educll.;ao, vos, de vossn parte, deveis cOflsi

derar se estais satisfeitos com minim 

Cltnias: Pois enuneia tua defini.,;uo. 

o aterziense: Ell 0 farei. 0 que afirmo eque todo homern 
que prctenda ser hom em qualquer atividade prceisa 
dedieA'1l'Se it prlitiea dessa atividude em espeeiul desdc a 
infancia utilizundo todos os recursos rdaeionados a sun 
ntividade, sejn em sell enlretenirnento, sejn 110 trabalho. 
POI' exemplo, u homeIn que pretend(~ ser 11m born COIlS

trutor necessita (quando meninol entreter·se Lrineuudo 
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de construir CRsas, bem como aquele que (iesep ser 
agricultor devera (enquanto menino) brinear de lavrar 
a terra. Cabcn\ aOB cducadores dessas supri
las com feframentas de brinquedo moldadas segundo 
as reais. Al6m disso, dever-se-a ministrar a essas crian
c,;as instrw;:iio basiea em todas as materias neeessarias; 
sendo, por exemplo, ensinado ao apTCndiz de carpin. 
teiro sob forma de brinquedo 0 da regua e da 
trena, aquele que sera urn soldado como montar e de

pertinentes. E assim, por meio de seus brin
quedos e jogos, nos esforc,;adamos por dirigir os gostos e 
desejos das crianc,;as para a do objeto que cons
titui seu objetivo principal relativamente a idade adul
ta. Ern prirneiro lugar e acirna de tudo, a educac,;ao, nils 
o asscveralnos, consistc Tla fOrnlac,;aO con'eta que rnais 
intemmmente atrai a alma da crianc,;a durante a hrin· 
cadeira para 0 amor daquela atividade da qual, ao se 
tornar adulto tera que deter perfeito dorninio. Agora 

como eu disse 

Clfnio.s: E eerto que estamos. 

() ateniense: Mas e que nao deixernos que nos
sa defini<;ao de permanec,;a vaga, {lois atnul
mente quando censuramos ou 
de um individuo humano, definimos urn como educa
do e urn outro ,'OHlO nilo-educado, a despeito deste 11Iti
mo poder ser ext.raordinarialIlente hem educado no 
comercio como rnascate ou GOlllO piloto de em barca
c,;ao,· 011 aillda em outra o1'11pa<;ao ~irnilar. Mas 
n"';;, naturalment.(\ na presente discussao nao n"/.1111105 
assumindo () parneer que coisa,; como essas cOllstituem 

a a que 1I0S referimos {, 0 tn,ina-
Illent" desde a infilneia na virlude, 0 que lorna 0 indivi
d110 (:ntllsiastieatllent'~ desejoso de se converter Hum 
cidadfw perfeito, 0 qual possui Ii compreensiio tanto de 
gov('rnar COlIIO a de SCI' governado com justic,:a. Esta,~ a 
forma ,'sp.,dfica de forlllayao a qual, sllponho, Ilossa 

disellssiio ern pauta restring-iria 0 t"rrno edl1cm;:fio, I'n 
smia vulgar, servil " inteirarnellle illdigno ella

Ulnu furrnw;5o qlH' visH Homente iJ 
do vigor fisi"" Illl mCS!I)O de a 1

gmna habilidade menial deHtitufda de sahedoria e 

92 

Livro I 

que aqueles que sao 

corretamente edueados se tornam, via de regra, bong, e 

que em easo algum H deve ser 

ela e 0 prirneiro dos maiores hem, que sao proporeiona

dog aos melhores homens; e se ela alguma vez desviar 

do cmninho ccrto, mas puder ser reeneaminhada, todo 

homem, enquanto vi vcr, deverS. empenhar-se eorn to


das suas forc,;a::; a essa tarefa. 


Clinias: Estas eerto e eoneordamotl com <) que dizes. 


() ateniense: Ademais, coneordamos ha muito que se os 

homens sao cHpazes de dominar 11 si mesmos, sao bons, 

mas se incapazcs de fuzido, sao maus. 


Clinias: 15to e ahsolutamente verdadeiro. 


o ateniense: Vamos, entao, restabelecer mais claraIllcn
te 0 que entendemos por i580. He vos 0 perrnitirdes, fa
rei uso de mna imagem com () fito de expliear 0 ass unto. 

('[[nias: Vai em frente. 

o ateniertse: E imaginarrnos que cada 11m de 

nos epor 5i 86 11m todo? 


C[[nias: 8im. 


o ateniense: E que rada urn dentro de 5i dois 

conselheiros e insensatos, am; deno

minamos prazer e dor~ 


CUnias: Trat.a-se de UIll fato. 


o aten.iense: E que, a 1{~IJ1 desse~ dois, ('ada homem POS

sui opinioes acercll do futuro, que utelldem pelll de
signa"ilo de e:q)('ctativ(ls, .las quais aquela que 
precede a dol' detem () nome esp'~('ial de modo, e a que 

f) prazer .. nome "special de cOflfiallya; " que 

se somando II todm; estab ~1<1 u rH'oliact''i.o_ se 

ando sohre qual delas e Doa, 
se tnrllOIl " d"erdo 


nome de lei, 


CHnias: Ei:ltoll 
 ',,'.rta difieuldude para 

seguir teu racioClmo. mas cOlltinua como se ell 0 "' 

Bern muiores problemas. 

II.fegilo: Ell taTllhf:m me (Jncolltro no mesmo caso. 
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o ateniense: Vamos conceber a materia da ma
neira: suponhamos que cada urn de nos, crialllcas vi
vas, is urn engenhoso marionete dos Oil inventa
do para sP,r urn hrinquedo dp,}es, ou para urn proposito 
seno com rp,feri\ncia ao que nada sabemos, cxceto que 
esses nossos sentirnentos interiores, como tendoes ou 

nos arrastarn e, sendo postos ern oposi<,;ao recI
proca, arrastam-se uns contra 08 outros para a<,;oes con-

a linha divisoria entre a virtude e 0 

todo 
nao a soltando em nenhlllIla 
lam,:ando desta forma a trao;:ao dos outros tendoes: e 0 

fio condutor, dourado e da (l/JaHat;;ao que se 
intitula lei publica do Estndo; e enquanto os outros (;01'

deis suo duros e como >10;:0, c de todas as formas e aspec 
tos possiveis, esse fio is flexlvel e uniforme, visto que e 
de OUTDo Com esse excclentissimo fio condutor da lei 
IHis temos que cooperaI' senlpre pois considerando-sc 
que a avaliao;:ao e surnamente 

do (HW dura. seu fio condutor 
 para 
aSSeh'llrar que a rac;;a {nlrea dentro de nos possa derro
I.ar as outras raf;as. Deste modo a alegoria que nos eOlll
para a marionetes nao ~era sem t:feito {' 0 significado 
das expressoes superior a si meS1flO e inferior a si mesmo 
se tornara urn tanto rnais claro, t: tamhern quao nece~
,[hio st:ra para 0 i nd ividuo comprt:ender 0 verdadeiro 
valor dessas foro;:as de trac;;ao interiores e viver de acor
do com isto, e quao necessario ao Estado (quando este 
Tt:cebeu tal valor de urn dt:us, seja de urn homem 

fazer disso uma lei para si e ser glliado pOI' 
rneio dela em sua relacao tanto rnesrno quanto 
com outros Estados. tanto 0 vfcio quanto a virtu
de seriam para nos difereneiados com maior e 
se tornando estes rnais evidentes, provavehnente a edu
cao;:ao tamhem e as (Jutras instiluio;:oes pareceriam rne
nos obsclIras; e quuuto a instituio;:ao dos hanqlH~tcs rega
dos a vinho· em partieular, [loder-se-in, muito provalvd
mente, dernollstrar que nun se trata, ern H bsoluto, eOHIO 

I;e po{h,ria pensur, de mIl assunto desprezlvt'l qll<' seria 
disparatado disc-utiI' minueiosmncnte, Hla~ ;riIn urn IlS

sunto totalrnente di!!no de ser extpnsivl1ll1ente discutido. 
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Cllnius: Ahsolutamentc certo. Vamns examinar cada topi
eo qut' se afigure importante para a prcsente discussao. 

Oateniense: Entao diz-me: se desscmos bebida forte a 
esse nosso Inariouete", que efeito nrnri1171 ern Heu 
carater? 

C{{f/ias: Com referi\ncia 110 que fazes esla pergllnta? 

o alenief/se: De momcnto, com referencia a nada ern 
particular: estoll eolocando a questao em termOR ge
rais - quando isla porticipa daquilo, no que se corll'erte 
em conseqiif2ncia? Tentarei exprcssar 0 que quero di
zer ainda mais clal'amente. 0 que indago e 0 seguinte: 
beber intensifica os prazeres, as dores, os scnljrnen
tos·· e os ••? 

Clinias: Sim, bastante. 

o alen/ense: E quanto as sensao;:oes, 
oes e pensamentos? Beber, do mesmo modo, os torna mais 
intensos? 011, pelo contrario, nan abandonam estes in
tciramente 0 indivfduo quando este se enche de bebida? 

Clinias: De fato, des 0 abandonam completamente. 

() oteniense: E entao ele l:ltinge 0 mesmo estado de alma 

de auando era uma criancinha? 


Clfnias: Sem duvida. 


o atenien.se: E nCSHe momento ele teni 11m minimo COIl

trole de si mesmn? 

C[{nills: De fato, minimo. 

o aleniense: E urn tal indivfduo, n6s 0 diriamos, emui
to mall? 


Clinias: Muito, realnwnte. 


o alenicnse: Pareec, portanto, que nfio apenas 0 aIH:iiio 
de harha pode estar em sua segunda in/fineia, 
como tarn hem 0 (\brio. 

Clinias: Fizc,;te uma adminivel 

o (llpniense: IIuveria que 
mos erllpreer que devemos 
mmfruir dessa pr(ltIeH ern (h~ evitl'i-Iu emn lodas 
nossas fo r"asr 
Clfrtias: Pan'ce que haveria. An menOb foi 0 que afir 
rneste e estavHS hll POIlCO pronto a aprescnt{)-l". 
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o alertiense: Tua memoria esta sendo fiel a ti, e ell es
tou ainda pronto a faze-Io agora que tu e 111egila expres
saram ambos VOS50 desejo de ouvir-me. 

Cllnias: Esta claro que te ouviremos, mesmo que 
ape£las em funvao do elcmento extraordiwirio e descon
ceetante pelo qual urn ser hUlnano, de sua livre vOlltade, 
5e dispoe a mergulhar nas profundezas da abjevao. 

o alertiense: Ahjet,;iio da alma., queres direr. nao emesmo? 

CUrtias: Sim. 

o ateniense: E quanto a mergulhar nUH! estado cuim do 
corpo, tal como a magreza, a disformidade ou a ineapaei
dade flsica? Deveriamos nos nos surpreender se 
de sua propria livre vOlltade mergulhasse num tal e;;tado? 

C[{nia<~: E daro que deveriamos. 

o ateniense: Bem, entao, podcmos n6s supor que pes
soas que 5e dirigem pOT 5i mesmas aos hospitais para 
ingerirem remedios nao estao cientes que logo depois, c 
por muitos dias subseqiientes, se acharao num estado 
fisico tal que tornaria sua vida intoleravcl se tivessern 
que permanecer IIssim sempre? E n6s sabemos, nao e 
mesmo, q"e 05 homens que se dirigem ao ginasio para 
urn arduo treinamcnto dele saern no come<;o mais fracos? 

Cllnias: Everdade que sabemos de tudo isso. 

o ateniense: Sabemos, ineiusive, que e/es ali vao vo

luntariamente em fun<;ilo de urn heneficio posterior, 
nao e assim? 

Clinias: f~ exato. 

o ateniense: E nan 5e deveria fazer 0 mes1I\o raciodnio 
no que respeita tarnbem a (lutrlls institui<;oes? 


Clinias: Certamente. 


o atcniense: Entiio e preeiso tamhem IIssllmir raewd

nin identicn quanto upnitiea de pnssar () tempo toman

do vinho nos banqueteR, caso se possa e1assifiea-la legi

timamente entre as demais prflticas. 


C[inias: Esui dam 'pie eprcciso. 


() ateniense: Se enta.o essa pTlitica se lIlostrar tao b.~ne


fica a w',s quant.. 0 treinamelllO ffsi(~o, seguramelltf: sera 

110 come<;o superior a de nn medida em que nao e, como 

() treiIlllmento fisico, aCOlfmnnhada dn dor. 
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Clirtias: 15to everdadeiro, mas eu me surpreenderia se 
eonsegllissemos descobrir nda qUHlquer beneffcio. 

o ateniense: Este e precisamente 0 ponto que necessita
mOB tentar deixar Glaro imediatamente. Diz-me, agora: 
podemos n6s discernir dois tipo!> de medo, dos quais 
um e quase 0 oposto do outro? 

Clinias: A que tipos tu ie referes? 

o atcniense: Estes: quando vislumbramos a ocorrencia 
dos males, nils os tememos... 

Clinias: Sim. 

o ateniense: ...E ami{lde tememos £lela reputa<;ao, quan
do refletimos que ineorreremos numa ma reputa<;ao ao 
fllzee ou dizer algo vii; e II este medo n6s (como todas as 
outraB pessoas aIem de nos, eu oresumo) damos 0 nome 
de vergonba. 

Clinias: Certamente. 

o ateniense: Silo esse:; os dois medos aos quais me refe
ria, e dos dois 0 segundo se opoe aos sofrimentos e a 
tndos os demais objetos do medo, como tambem se opoe 
aos maiores pruzeres e a maioria destes. 

Clinias: 0 que dizes e muito 

o ateniensc: Niio tera, portflnto, 0 legislador e todo ho
rnem que seja digno deste nome, esse lipo de medo na 
Gonta da honra mais elevllda, chamando-o de pudor e 
nao .lara a confianr,:a que 5e Ille opoe 0 nome de impu
dencia, julgando esta para todos, tanto puhlica quanto 
privadarnente, mn grandissimo mal? 

Clinills: Estas totalmente C('£to. 

o ateniense: E esse medo, alem de nos preservar em 
muitos outros aspectos importantes, nao He revela mais 
efieaz do que qualquer outra coisa w,segurando-llos a 
vitoria na guerra e seguranQa? Isto porque a vit6ria e, 
de fato, assegurada por duas coisas, Bendo uma delas n 
eonfianQa perant.; os inirnigos, e a outra 0 mcdo da ver
gonha da covllrdia peranle os amigos. 

Clinias: Assim e. 
o ateniensc: Desle modo, eada 11JIl de n6s deve se lor
nllr tanto destemido qllallto tCUleroso,' e istn devido US 
varias razoes que aeaharnos de explicitllr.· 

Clinias: Perfeitmnente. 
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o ateniense: Ademais, quando desejamos tornar uma pes
soa destemida (~orn respeito a varios mooos e conduzindo-a 
mm 0 auxilio da lei para 0 rnedo que a tornamos sem medo. 

Cltnias: Assim e aparentementc. 

o ateniense: E quanto ao caso oposto, quando eom a 
ajuda da justiya tornamos urn homem temero~o? Nao e 
eoloeando-o contra a impudeneia e 0 exereitando COIl

tra cIa fpte devemos torna-Io vitorioso na luta. contra 
seus pr6prios prazeres? Ou diremos nos que enquanto 
no caso da coragem e somente combatendo e subjugan
do sua eovardia inata que alguem pode se tornar per
feito (e ninguem nao-versado e sem pnitica em 
yoes desse tipo e capaz de obter sequer a rnetacle da 
cxecleneia da qual esse alguem e eapaz), no eaBO da tern
peranya, por outro lado, pode-se atingir a perfeiyao scm 
uma luta ohstinada contra as hordas de pmzeres e de
sejos que impulsionam para a impudeneia e a ayao in
correta, c sem subjuga-Ias mediante 0 discurso, 0 alo e 
a arto, tanto nos jogos quanlo no trabalho - c, realmen
te, sem se submeter a quaisquer dessas experieneias? 

Clinias: Niio seria plausivel sup6-lo. 

o ateniense: Milito hem! No easo do medo, exiSle alguma 
droga dada pOT um deus it humnnidarle que quallto mais 
urn i ndividuo aprecie tOIlui-Ia, mais a cada dose ele se creia 
mergulhado tanto na infelicidade eomo na angUstia, rnais 
ele lerna tudo que Ihe aeonteya no presente e possa aCOTl
tecer no futllro, ate que finalmente, embora de seja 0 mais 
bravo dOB hornens, ehegue ao terror mais pleno, enquanto 
que, se libertado da poyi'io e desperto de sell torpor, de 
sempre volta a ser ele Inesrno novamente? 

Cltains: Que po<;;ao rlesse tipo, que exislis:;c ern 
quer parte, poderiamos meneionar, (~straTlgciro? 

o a/enieflse: Nan hA nellhuma. Mas supondo, ,~ontlldo, 
que hOllve»S(: uma, scria ela de alguma utilidade para 
o 	legislador para promover a coragem? Por exemplo, 

nos dirigir a ele referiudo
nos a eJa nos seguintes term os: "'VejalTlos, le!rislafh 
esteja Vrl;; 

tros nan tieria YOSS() prirneiro 
de (~oragem e de eovardia que fosse apli,~avel aos vossos 
eidadaosi''' 
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Clfnias: Obviamente legislador responderia 
que SliT!. 

o atenien,~e: "E desejarias urn teste que {oase seguro e 
isento de serios riscos, ou 0 eontnirio?" 


Clinias: Qualquer legislarlor diria que 0 leste teria que 

ser seguro. 


o ateniensc: "E farias uso do teste expondo os homens 
as eireunstallcias genldoras de medo e provando-os en
quanlo fossem assim afetados, como se para £on.;a-105 a 
se tornarem destemidos, dislTi-buindo exorta<;;oes, adver
ti'mcias e reeompensas, mas tambem prometendo a de
grada.,:ao aqudes que se recusassem a se conformar in
teiramente aos vossos ditames? E ansolvmias sem qual
quer penalidade quantos tivessem se submetido ao trei
namento de maneira viri! e boa, irnpondo, pelo eontni
rio, uma puniyao a quantos tivessem se saido mal? Ou 
vos reeusarieis terminantemente a empregar a po.,:ao a 
tftulo de teste, embora nao tivesseis qualquer obje.,:a.o a 
da quanto ao IIlais? " 

Clinias: Nao resta duvida que ele a 
estrallgeiro. 

o ateniense: De qualquer forma, meu Hrnigo, 0 treina
mento envolvido seria tremendamente simples se eompa
rado ans nossos metodos atuais, fos»e ele aplieado aos in
dividuos isnladamente, 011 a pequeno;; grupos, ou a gru
pos emla vez maiores. Supoe, enta~, que urn homem im

por urn sentimento de vergonha e rI,lutante 
em exibir-se em publico antes rle gozar de rndhor Gondi
yaO, devessG permaneeer l-lozinho enquanto fosse subme
tido a esse treinamenlo contra os merlos e eonlasse so mente 
com a po(;ao eomo seu reeurso solitario, em Iugar de exerd
cios intermina.veis d" estaria agindo d" maneira inteira
mente aCf'rlada, do rnesrno modo que aquele 'i"" confian
do em 5i rrwsmo que pela nalllreza e a prM.iea jn esttt hem 
equipado, nat> hesitaria em treinar em companh ia de mui· 
los que blObI'm, mostrando ad.icionalrnente como quanto 
aveloeidade e for<;;a ele esuperior ao poder das doses que 
e impelido a bnher, reHultando que ern flln.,:iio de sua ex
eeleneia cle nem (Oomet"o qualquer impropriedade grave 
nem perde sua eabeva, e cquem, ante,~ da ll1tirna rodada, 
eeapaz de deixar os eonvivas grayas ao modo da derrora 
illfligida a todos os homens pela taya de vinho. 
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C/(nias: Sim, estrangeiro. Dm tal homem scria sabio 
assim agindo. 

o ateniense: Urna W'7. mais cumpre que nos dirijamos 
au lcgislador e digamos: "Que assim seja, .) lcgislador, 
que para c.ombaler medo uma tal droga nao tenha apa
rentemente sido c.o[]cedida aos homens por urn deus, 
nem nos rnesrnos a inventamos (pois nao se eneontram 
magoa entre nosans ennvivas); porem efetivamente exis
te uma PO(;aO para induzir II uusf"\neia do medo e a uma 
eonfianQa exeessiva c intempestiva - ou 0 que diremos 
ac.crc.a disso?" 

Cltnias: f: presumivel que ele afirmasse que existe uma, 
a saber, 0 vinho. 

o ateniense: E nao e cstc exatamente 0 oposto da 
dcscrita ha poucn? Afinal primeiro ele t.OrIm a pessoa 
que 0 bebe mais jovial do que era anles e quanto mais 
cia 0 mais se enehe de belas esperan<;:as e de 

ate que finalmcnte estufado de pre
sunQao,· ela numa eornpleta liberalidade de 
disc.urso e w;ao e toda ordem de ousadia, seIIl 

quanto ao que diz ou faz. Todos, 
concordariam que 

Cltnias: Indllbitavelmente. 

o ateniense: Recordemos de Hossa anterior, 
temos que c.ultivar em nossas almas II LIas 

a e "eu oposto, 
o maior medo 

Clf.nias: 0 que eOllsidera.~te como as maf(~as do pudor, 
me pareee. 

o ateniense: Tua mem6ria e 
Vieto que a coragem en·' tern que ser 

elll meio aos medos, IS uliMer que 
examinemos be a qllalidade oposta deve ser cultivlldH 
em meio a eondi<;:oes do tipo oposto. 

Clinias: Isto se m,~ afigura eertamente provuvel. 

o ateniense: Plln~ee. entao, que devemos scr colocados 
ern 1II"io aquelas circllnstfulcias 'PIC tendern 
naturalmcnte a nos tornar eXf'epeionalm('lIte confiantes 
e lllldaciosos quando estamos tIS voltas com n prutica 
de como eetar 0 mais livm l'0sslvd da implHMncia c ria 
fludu"in excessiva, e ternerosos de "In 'Iuulqller oeasiilu 
(Jusar fliz.:r, sofn,r 011 faz('r q unlq [wr enisa 
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C/{nias: Assim parecl~. 

o ateniense: E nao sao estas as condi<;:.i"j.:s nas quais nos 
enquadramos nos selltimentos ja descritos, ou sejn, cole
ra, insoleneia, ignori'meia, cobiQa e prodi
galiriade, bem como riqueza, belcza, vigor e tudo 0 mais 
que intoxiea um individuo de prazer e Ihe transtorna a 
cabec;;a? E tendo em ment"" em primciro lugar, a 
bilidade de urn teste harato e 

oenalIlos nos indiear do que 0 vinho, esle teste divertido 
contanto que fosse com todo 0 cllidado? Pois 
refJete no caso de He testar Inn cara.ter dificil e selvagern 

scm eonta); nao e mais 
PTlfrl'lnclo enl transa<,;Oes que envolvem 

TIseo do que se 
de DionIsio dentro de sen 

pra7.cres do sexo, nao sera teste mais arriseado c.onfiar a 
ela lIossa" TlToprias filhas, filhos e esposa, pondo ern peri

e mals caros a fim 
a l1ISpOSlc;;ao ae tal nlma···? Nil verdade, 

podcriamos c.iLar imimeros num desrwcessario 
de demonstrar a total superioridade df:sse di

vertido lIletodo de inspeC;;ao, que e iseuto df: eonse
qijf"\neias s(\'rias, seja de daumi custosos. Realrnente, no que 
COIwerne a i550, neIlI os ere/enses, suponho, nern qualquer 
outro povo contf~staria!Il 0 fnto que dispomos neste c.aso 
de urn excelcnte teste para teslarmos nns aos outros, e que 
no que diz respeito [I modieidade, seguranl)a e rapidez 
trata-se de urn test.: ~lIperior a q unisquer outros. 

Clinias: 16to P certarnente verdadeiro. 

o atenicnse: ISBn, por c.oI1scguinte, quer a desco
berta das naturezas e disposi,.;,ies dag almas humanas 
se revcladl ,'OIIiO uma das cois}),; mais llteis para a artc 
cuia irwumbl'neia (~ debs trlltar. E esta lute e 
presurno quc 0 dirlI1I11os), a politiea, nilo c rnesmo'( 

Cltnias: Nan h{} duvida. 

••• Y'J{I,l'1l1(J-gr, e/H n\en~(' n 

('O"(:~it0 dr' IjIUXTJ. (lO ~1!(Jr 
j6 "n~, \rl(:.'inlo~ elf! (lO!O 

rhPec<icnfe. 

(.1.1.) 
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UDt())V, non:pu tOU'1:o IJ.0VOD uyu€lov CXCt,... 
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o aleniense: A seguir, provavelrnente deveriamos investi
gar, relativamente a este a85unto, se a descoberta das dis
posiyoes naturais humanas constitui a uniea vantagem 
que se pode extrair dos banquetes ern que se passa 0 tem
po tomando vinho ou se estes lrazern beneficios tao gran
des que merevam 0 nosso meticuloso exame. 0 que dizer
mos ac~n:a disto? Nossa linha de raeiocinio evidentemen
te tende a indicar que efetivamente trazem tais bene
Hcios. Mas sob que forma e de que maneira, e 0 que nos 

compete eseutar atentamente, caso contra.rio egBa nOHSa li
nha de raciodnio mesma poderia nos fazer perder 0 furno. 

CUrtia.s: Pois bem! Fala! 


() ateniense: C05taria que relembrassemos aquela nos

sa dcfinio:,;ao da correta educao:,;ao, visto que a preserva

vao desta depende, pelo que sllponho agora, do acerta

do estabeleeimento da institui<;ao em pauta.• 


Clinias: Eis uma afirmavao de monta' 


oateniense: 0 que afirmo e0 segulnte: que quando erian
vas as primeiras sensa'iles pueris a S0rmn experimenta
das sao 0 prazer e a dor, e que A soh p,ssa forma que a 
virtude e 0 vieio Sllrgem primeirarnente na alma; mas no 

que respeita a f;abedoria e as opiniiles verdadeiras·· es
tabeleeidas, llrn ser humano sera feliz se estas 0 alean<;a
rem rnp,srno na velhiee, e aqllele que oS detentor dessas 
ben<,aos, e de tudo que aharcam, e de fatn Iml homem 
perfp,ito. Entendo a85im por educa~'iio a primeira aquisi 
vao que a crianya fez da virtudc. Quando 0 prazm, 0 

arnOT, ••• a dor e 6dio nascem eorn justeza nas nlmas 
antes do despertar da razfio, e uma vez a raziio desperta, 
os sentirntmi(ls se hanno-nizam com eln no reconheci
mento de que foram bern treillados pelas pratieas ade
qlladas eorrespondentes, e essa hanllonizav3o, vista 
como um todo, cOllstitui a virtuclp,; mas a parte dela que 
e corretamente treinada quanto aos prazcres e os 50fri
mentos, de modo a odiar 0 que deve ser odiado desde 0 

inJeio ate 0 firn, ., amar 0 que dfwe ser amado, esta C 
quI' a razao isolara para denoruinu-Ia .~dl1ca,;fio, 

o que e, a Ineu ver, denominu-Ia eorretarnente. 


C/{nias: Estas, peln que nos parece, int"jl'anwnt" (~"rto, 


estrangeiro, tanto quanto nn qll" di"o;e;;t" antes COTilO 

no que agora proferiste soh!'" u "dllcw.;iio. 
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a aleniertse; (}timo. E pro5seguindo notaremos que es
8a~ form as de treinamento infantil, que consistem na 
correia disciplina dog prazercs e das dores, se afrouxam 
e se debiIitam numa grande medida ao longo da vida 
humana; assim, 05 deuses, compadecidos £lela espikie 
humana deste modo nascida para a miseria, instjtu/ram 
os banquetes de a.,:ao de gra.,:as como perfod05 de tregua 
em rda.,:ao as vicissitudes hurnanas; e a humanidade 
conferiram como companheiros de seus banquetes as 
Musas, Apolo, ° mestrc da musiea I". Dionisio para que 
pudessem, ao meuos, restabelecer suas formas de disei
plina 5e reunindo em seus banquetes com 05 deu5es. 
Devemos eonsiderar, portanto, 5e 0 argmnento que apre
sentanlOS neste nlomento tenl fUIldamento na natureza 
ou diferentemente. 0 que ele assevera e que, quase sem 
exee.,:ao, todos os individuos jovens sao ineapazes de eon
Bervar seja 0 corpo seja a lingua imoveis, estando tais 
jovens sempre procurando incessantementc sc movereln 
e gritarem, saltando, pulando e se deliciando eom dan
.,:as e jogos, alem de prodmdrcm ruidos de todo naipe. 
Ora, enquanto tudos os outros animais carecem de qual
quer senso de ordem 011 desordem nos seus movimentos 
(0 que chamamos de ritmo c harmonia), a nos os pr6
prios deuses, qlle Be prontifiearam como ja 0 dis5cmoB 
em scr nossos cOIupanheir05 na danva, concedermn a 
agradavel perccpviio do ritmo e da harmonia, por mcio 
do que nos fazeul nos mover e conduzir n05806 coros, de 
modo que nos ligamos mutuameute mediante canvoes e 
dan.,:as; e 0 nome coro provcm do iuhilo que dele extra!
11106. • Deveremos ll(lS accitar esse argumento para ter
mOR com 0 que come.,:ar, e postular que a educa<,:ilo deve 
sua origem a Apolo e as Musas? 

C{(nias; Sim. 


a ateniense: Poderemos !'mpor que 0 homem nao

educado nao conta com 0 treinamento nos corais e que 

o educado conta inteiramente com tal trcinamento? 

Clinias: Certamentc. 

o ateniense: 0 Ireinamento nos corais, como um todn, 
indui, c daro, tanto a daIH;a quanto as can<;.oes. 

CUru:a,~: Nao h{t duvida. 


() ateniense: E portanto 0 homcm bern educado ten; a 

capacidade tanto de cantar quanto de danyar hem. 
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Cifnius; Evidentemente. 

oateniense: Considerernos agora 0 que sugere essa Hossa 
ultima afinna.,:ao. 

Cltnias: Que afinna<;.a.o? 


a ateniense: Nossas palavras sao: "efe cantH bern e dan

ya hem" - devenlOS ou nao devernos aiuntar: " ... eontan

to que eante helas eanyoes e dance belas dan.,:as"? 


Clinias; Penso que devemos ajuntar isso. 

o atcniense: Ese, tomando 0 belo pelo belo, e 0 feio 
pelo feio ell' os encarar segundo estc eriterio? Conside
raremos urn tal i.ndivfduo eorno rnelhor treinado nos 
corais e na rrn'isica quando se revela sempre capa>" tan
to nos gestoR eomo na voz de representar adequadarnen
te aquilo que eoneebe ser helo, embora nao sillta nem 0 

deleite na beleza, nem 0 odin da disforrnidade - on quan
do, Illuito embora !laO plenarnente eapaz de represen
tar sua concep.,:ao aeertadamente rnediante a voz e os 
gestos, ele ainda assim 5e munt,'m genulno em seus Hell
timenlos de dor e prazer, aeolhelldo tudo que e helo e 
repel indo tudo que nao e belo? 

Clinias: Ha uma enorme diferen.,:a entre os dois casns, 
estrangeiro, no que di>" respeito a eduea<;.ao. 

aateniense: Se, CIItao, n6s tres discernlmos no que COT!

slste a befe>"a relativumente U danya e a ean.,:lio, tum
bem saberem05 discernir entre quem e e quem nao ,"" 
coeretamente educado; mas scut cste conhedrnento 
nunca serernos eapazes de diseernir 5e existe qualquer 
salvaguarda para a educaylio Oil onde ela deve ser en· 

eontrada. Niio e assirn? 

Clinias: E. 
o atenien~e: 0 q lie temos que loealizar na se~.Jii€meia, com.) 
caes no rastro da eAl<;.a, SaD a hele>"a das posturils (' das rne
lodias ern conexao com a eanyao e a daw;.a; •• se nos POT

dermos neata hUSCH senl inulil continnarmoB a diseutir 50

bre a correta edueagio, seja de gregos ou de barbams. 

Cllnias: 8im. 

o ateniense: Bern, entao como definir a beleza <fa postura 
ou da melodia!' Vejamos: quando uma alma viril-·· e atin
gida por transtornos e uma alma (Xwardc e atingida por 
trHnstornos idi'mtieos e iguais, sao as posttlras e expressoes 
vocais dal resultante,.; semelhantes nos dois easos? 
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ser se ate suas Gores 0 diferem?Clfnias: E como 

oateniense: Ml.Iito bern dito, meu amigo. Mas realmente 
embora post.uras e TneJodias exist.am efetivflrnenle lIa 
musica,·. a qual envolve ritmo e harmonia, de maneira 
que se falar apropriadamente de uma melodia ou 
postura como sendo rCtmica ou harmoniosa, nao se pode 
apropriadamente aplicar a metafora bem colorida dos 
rnestres de coro amelodia e apostura; no entanlo, pode
se usar essa a respeito da postm'a fl melodia 
do homern corajoso e do covarde, sendo apropriado 
chamaI' as do homem corajoso de belas, e as do eovanle 
de feias. E para nos poupar uma discllssao tediosamente 
longa, resumamos todo 0 assllnto afirrnando que as 
posturas e as melodias que sc vinculam a virtude dn 
alma ou do corpo, 011 a alguma irllflgem dest.e, sfio 

universalrllent.e enquanto que aquelas que se 
vinculam ao sao exatamente 0 contrario. 

Clinias: 0 que estu Gorreto, e nos de momento 
formalmente 0 endossamos. 

o ateniense: Urn outro ponto: 
prazer em todas as dist.o? 

CUnias: De fato, bern lon!l:e disso. 

o ateniense: Entao 0 que poderiamos nos supor que nos 
induz an erro? Sera 0 fato de que nos todos nao vemos 
como belas as mesmas ou sera 0 fatn de que, cm
bora elas sejarn as mesmas, nao sao pellsadas como as 
mesmas? .. pois certamente ninguem sustentani que as 
apresenhl<.:oeS corais do vieio sao melhores do 
que as da virtude, ou que ele proprio desfruta das postu
ras da maldade enquaTlto tod05 os olltroB experirnentam 
prazer com a rrlllHica do tipo oposto.•• 0. A maioria das 
pessoas, contudo, afirmam que 0 valor da IIlusica reside 
no seu poder de proporcionar prazer a alma. Esta afir
rnaQao, entretanto, e absolutamente inaceitavel e lima 
impiedade 0 llIero ato de proferi-Ia. 0 fato que nos induz 
ao erTO ecom maior probabilidade 0 seguinte... 

Clillias: Qual? 

() ai.eniense: Visto que US aprCHentaQoes eorais 
tes sao represelltayoes de pcrsonagens, exibidas media 11

te a,<oes e cireunstaneias de toda eSIJecie, nas auais os 
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varios interpretes desempenham seus papeis pOl' habito 
e arte imitativa, sempre q Ufl as corais se 
Ihes adequam por meio de palavras, melodia ou outros 
aspectos (seja por pendor natural, por habito, ou a 
partir de uma combinao;ao destas duas eases 
int..\rpretcs invariavelmente experimenlam prazer em tais 
apresenlao;5es e as exallam como belissirnas; pOI' out.ro 
lado, aqueles que as julgam adversas as suas naturezas, 
di6posi,;oes ou habitos sao possivclmente de 
ext.rair prazer delas ou louva-Ias, eonsidcrando-as, ao 
eontrflrio, disformcs. 0 •••• E quando os individuos es· 

tao eertos ern seus gostos naturais, rnas errados ll<"~'JeJ":" 
.rl~";~idos por hahito, ou certos nesles mas errados na· 

ocone que atraves de suas manife:;tao;oes de lou
vor transmitem n OpO!ito do que sentem rcalmente, 
embora digam que lima apresenta¢o IS agradavel, po
rem rwm e se sin/am envergonhados de cederem a esses 
movimentos corporais diante de homens cuja sabedoria 

ou cantarem certas cano;oes (como se seria
rllente as aprovassenl), na verdade delas extraern prazer 
intima e particularmente. 

CUnias: Isto e hem verdadeiro. 

o atcnicnse: Ese segue que aquele que se compraz corn 

posturas e melodias fuins sofre quaJquer dano em 
eonseqii€lncia disto, ou 'ple aquele que tira prazer do 
oposto obtem quaJquer benefieio como resultado? 

Cllnias: E provavel. 

o ateniense: Nao sera apenas provavel mas inevitavel 0 

resllitado nesse caBO ser exatarnente id€lntlco aqude quc 
advem ao homem que vivendo segundo os maus habitos 
de homens perversoB, rcalnwntc nan os abomina mas 
sirn os aeeita e com elcs se cornpraz, CInbora os censure 

como se vagmncnte clente de sua 
Num tal caBO eseguramente inevitavcl que 

urn homern que assim se eompraz assimile tais habitos, 
bom; 011 muito embora se envergonhe de louva-Ios. 
E nao obstante, 0 que haveria de melhor on pior do que 
essa assirnilacao a nos aC{Jntecer tao incvitavelmente? 

(;Unias: Acredito que Dada. 
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o ateniense: Ora, onde leis relativas a educa<;ao musi
cal e a recrea<;ao existirem (agora ou no futuro), estabe
lecidas corretamente, seria de se supor que aos poetas 
fosse outorgado 0 direito de ensinarem a forma de rit 

mo, melodia ou letra que bern entendessem aos filhos 
de cidadaos ciosos da lei e aos jovens nos coros, nao 
importando qual seria 0 resultado no que respeita a 
virtude ou ao vicio? 

Clinias: Com toda a certeza is so seria insensato. 

o (lteniense: E no entanto atualmente tal direito e 
eoncedido ern praticamente todos os Estados, a excer;ao 

do Egito. 

Clinias: E como e, a proposito, na tua opiniao, a 
legisla<;ao no Egito (no que se refere a esse ponto)? 

o ateniense: 0 simples enllnciado dela ja e adminivel. 

Parece-me que ha muito tempo aprenderam esta regra de 
que estamos falando agora, a saber, que os jovens de urn 
Estado devem praticar ern seus ensaios boas posturas e 
boas melodias. Estas foram pOI' eles prescritas minuciosa
mente e expostas nos templos, sendo interdito (assim foi e 
ainda e) aos pintores e todos os demais criadores de postu
ras e representa<;6es introduzir nessa lista oficial qualquer 
inova<;ao ou concep<;ao nova, seja em tais produr;6es, seja 
ern qualquer outro ramo da mIlsica, que afete de uma 
maneira ou OIltra as formas tradicionais. Se 0 exmnina
res, veras que as coisas pintadas ou esculpidas la ha dez 
mil anos (e quando digo dez mil anos, nao se trata de for
<;a de expressao, mas de literalidade) nao sao nem melho
res nem piores que as prodw;;oes de hoje, mas sim confec
cionadas corn a mesma teenica .• 

Clinias: E admiravel! 

o ateniense: Diz ainda rnais que e digno no mais alto 
gra1l de urn homem de Estado e de urn legislador. Scm 
dllvida, tu t:ncontraras no Egito outras coisas que sao 
rcprovaveis. Mas essa rcgulamentayao da TIIusica cons
titui um fato real e digno de men<;ao pelo qual se reve
lou possivcl que as mclodias detentoras de uma exati 
dao conforme a natureza fossem promulgadas pela lei 
e consagradas permanentemente. Isto teria sido a obra 
d(, unl deus ou dc Uln homenl senIelhante a urn deus 
Oil mcsmo, COlno dizelll no Egito, que as melodias 
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preservadas pOI' todo esse tempo sao compOSI<;oes de 
Isis. Assim, como eu asseverei, se algu6m algum dia pu
desse captar de algum modo 0 principio da exatidao 
ern materia de rnelodia, poderia entao confiantemente 

reduzi-Io a uma forma e prescri<;ao legais, visto quc a 
tendencia do prazer e da dol' de sereITI transmitidos cons
tantcmente atraves de rnusica nova nao exerceu, afinal, 

urn poder muito grande capaz de corromper os corais 
eonsagrados pelo tempo simplesmente os taxando de 
antiquados. No Egito, ao rnenWi, nao parece tel' possui
do tal poder de corrup<;ao - alias, muito pelo contrario. 

Cllnias: Parece ser cste evidentcmente 0 caso, a julgar 

pelo que acabaste de dizer. 

o ateniense: Poderiamos, entao, de maneira confiavcl 
descrever 0 correto metodo na mlbica e nag festas 
associadas as dan<;as corais nestes termos: regozijarIlos 

sempre que acharnos que cstamos prosperando, e vice

versa, smnpre que regozijamos acharnos que estarnos 

prosperando? Nao e assirn? 

Clinias: Sim, e assirn. 

o atenicnse: E quando est amos nesse estado de regozijo 

somos incapazes de permanecer ern repouso. 

CUnias: E verdade. 

o ateniense: E tambcITl nan C verdade que enquanto 
nossos jovens tern efetiva disposiyuo para dan<;ar, nos, 
os velhos, achamos que nos cOllvem mais empregar nos
so telnpo a observa-Ios., felizcs eom 'leus jogos e suas 
festas, agora que nossa ligein,za nos esta abandonan
do; e e nosso sentimento de pesar ern relayao a isso que 
nos faz propor tais concursos para aqueles qw, 'lao (,a
pazes de melhor despertar ern n6s pOI' meio da recorda

<;ao as emoyoes latcntes da juventude. 

Clinias: Tsto e bastante vcrdadeiro. 

o atenicnse: Assim nao podernos descarlar corHo 
eompletamente destituida de fundamento a opiniao 
atualmente de ordinario expressa a respeito do foliao, 

Oil seja, que aquele que C 0 mais capaz de nos 
proporcionar alegria e prazer deveria ser julgado n mais 
Idlhil e proclamado 0 vencedor, pois desde que lIOS 

1"'l'lllilirnos a diversao ern tais ocasi6es, decerto a maior 

J 
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Platao - As Leis 

honra e os louros da vit6ria, como acabei de dizer, 
deveriam ser concedidos ao conviva e foliao capaz de 
produzir a maior diversao ao maior numero de pessoas. 
Nao c esta a pooiyao acertada e tambern () modo 
acertado de ayao, supo£ldo que fOBse levado a cabo? 

Clfnias: Talvez. 

oatcniense; Mas, meu caro senhor, £laO devemos decidir 
estc assunto apressadamenle, e sim pelo eontrario 
analis{l-lo pOI' inteiro, examinando-o de uma maneira 
com.o a seguinte: Bupne que urn homenl f05se organizar 
urna eompetiGiio, scm qualifica·la como de ginastiea, 
musical ou eqiiestre; e i'lupi:ie q lie ele devesse reunir toda 
a populayiio do Estado, e prodarnando que se trata 
puramentc de uma eompetiyiio para 0 prazer de todos 
da qual, quem 0 deseje, £lode parlicipHr, ofereyH urn 
premio ao partieipante que proporcionar mais 
entretenimento am; espeetadores do concurso sem 
qualquer restriyao aos metodos empregados e que 
exceda a todos os outros na concretizayao de tal coisa 
no mais alto grau possfvel, sendo julgado venccdor 
aq uele que produz mais prazer entre tod05 05 
competidores. Qual seria, segundo nossa eonjetura, 0 

efeito de Ulna tal proelamayao? 

C/{nia.~: Quercs dizer em rclayao ao qlle? 

o atenien.~e: Naturalmente haveria alguem que 
aprebentaria, COlllO Homero, uma raps6dia·, oulro 
que apresentaria unla canyao de citara,· • urn outro 
Illna tragedia··· e I1In oulro ainda, uma cOlnediai •••• 
nem nos surpreendcria, tampOlleo, que alguem 

a imaginar que teria a melhor das chances 
de ganhar com urn espetaculo de Illarionetes. Desta 
maIleira, entrando estes e milhares de outros em tal 
compctiyao, poderiamos nos dizer quem se sagraria 
vencedor? 

Clinias: Tua pergllIltll e estranha····· pOlS quem 
poderia respondi"rla eom conheeimento de causa antp.B de 
ter ouvido eada um dOH eompetidores e 0 pr6prio veredito? 

o ateniense: Muito bem, entao! Quereis .. • .. • que eu 
vos de a resposta a essa estranlia pergunta? 

Clinias: Sem dllvida. 
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oateniense: Se os jufzes fossem crianyas pequcnas, dariam 
o premio ao apresentador de marionetes, nao e mesmo? 

C/{nias: Certamente. 

o ateniense: Se fossem garotos mals velhos premiariarn 
o dlmieo, enquanto as mulheres edueadas, os homens 

e, creio, 0 conjunto clo publico premi:OlTiam 0 

tragico. 


Clfnias: E bem provavel. 


o ateniense: Ii: quanta a W)S, homens velhos, muito 

provavelmente experimentarfamos mais prazer ouvindo 

um rapsoclo recitar a Wada ou 11 Odisseia de Homero, 011 


um clos poernas de Hesiodo e dedarariamos ser ele, 0 


rapsodo, sem qualquer dificuldade, 0 vencedor. Ora, quem 

entao seria, a justo titulo, 0 vencedor da competi"ao( Esta 

ea per!,'1lnta que se eol()(~a agora, nao 6 mesmo? 


Clinias: Sim. 

o atenicnse: Evidentemente n6s tres na.o poderfamos 
deixar de dizer que aquele que {oi julgado 0 vencedor 
pelos de nOl'll'la idade Heria 0 justa veneedor, ja que nns· 
sa expericneia parece ser entre 05 diversos titulns que 
se llpresentam atualmente em toclos 0;'; Estados e luga
res n que hn. de mais excelente. 

CUnia};: Certamente. 

o atcniense: Tendo ate a conceder a favor da maioria 
que n criterio da musiea deva ser 0 prazer; contudo, 
nao 0 prazer de qualquer individuo ordinario, cleven
do eu, sim, oHlsiderar aquela musica que agrada os 
melhores individuos e os muito bern edueados eOIIlO 
aproximadamente a methor, e como absoilltamente a 
melhor se produzir pl'azer aqude que supera tndo,", os 
outros em virtude e edueaya.o. E dizemos que os juizes 
desses assnntos nec.essitam rle virtude porque c neces
sario que possuam nao 56 sabedoria em gt'ral como par
ticularmente eoragem, pois 0 verdadeiro juiz nao rleve 
dar seils vereditos a partir dog ditames da plateia, nem 
ceder debilrnente ao tUllIulto da multidiio ou a Calta de 
educayao dele pr6prio; nem tampouco, tendo efe tomB
rio ei<'mcia da verdade, devera emitir seu veredito negli
gentemente movido pela eovardia e a tibiez, falsean
do com a meSTTla boca corn a qual invoeou os deuses 
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pela primeira vez tomou 0 assento como 
a falarTnos com jllsteza, 0 juiz assume sell posto 

l1l10 como urn disdpulo, mas sim como urn mcstre dos 
e:;pectadores, estando pronto para se opor aquelcs que 
Illes oferecern prazer de uma maneira inconveniente ou 
erronea (oposi<,;ao posslvel em fUIH;:i'iO de untiga lei hele

n que, indusive, e 0 que faculta a lei vigente na 
Sicilia e na ltaJia, a qual ao confiar a deeisao do 
do aos espectadores pelo voto destes mediante 0 ergui
Inento das maos nao 86 eorroilipell os poetas (visto que 
adaptam suas ohms ao preeario padrao de prazer dos 

o que significH que Of; espectaciores e que sao os 
mestres dos poctas), eomo tambem degradou os pmze
res da plateia, pois se devialll estar aprimorando ~eu 
padrao de praz"r ouvindo a personagens superiores aOB 
seus, 0 qlle fazem agora exerce precismnentf'. 0 efeito 
oposto. Qual, entao, e a conciusi'io user retiradu deste 
exame? f~ esta, supoes? 

Clfnias: Qual? 

() atenien~e: Esta e, suponho, /I terceira Oil quarta vez 
qne nosso discurso desereveu Uln cireulo e retornou a 
este meSIno ponto, a sahel', que a educac;ao e0 processo 
de atrair e oriental' crian(:,as rIlIIlO a esse priudpio qll(' 
.~ pronunciado como correto pela lei e eorroborado corno 
verdadeiramente eorreto pela expericncia dOH mais ve
Ihos e dos mais justos. Assim para que a ulma da erian
<,;a possa u50 se tornar habituada a experimentar sofri
rnentos (' prazen,s (}lw eontrarieTn a lei e aqudes que 
aeatam a lei, UtaS sirn em conformidade COIn ela, "xpe 
riHlentarrdo prazl,r e dol' corn as m"srnas eoitias que () 
homem velho, pOl' essa razao dispomos daqllilo que 
eharnamos de cantos, que evidentemente s50 na reali 
dade eneant.arnentos·· seriamente concehidos para pro
duzir TIns almas aquela omfonnidade e harmonia a que 
nos referirnos. Mas visto que as almas dos jov!:I1s 5a.O 
incapaz"s de suportar 0 serio estlldo, nos os chaulamos 
de jugos e cantos e os usamos como tais, cmu!) com os 

enfermos '" de salide precflria: as pessons 
de sna alimenta<,;ao ITataIll de Ihes servir () que e sadio 
em aliment...s e bebida" agradaveis, e 0 que na~ e sa 
clio, ao contriirio, sob formas desagradiiveis. de sorte 
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que possall1 formar 0 hahito acertado de aprovar urn 
tipo e ahominar 0 outro. I)e maTwira analoga, no que 
diz re!:lpeito ao tralo do poeta, 0 hom legislador 0 persua
dirit ou 0 eompelini com sua bela e louv8.vellinh'llH
gem a retratar pOl' meio de seus ritlItos os gestos, e pOI' 
meio de suas harmonias as meiodias de homens que 
sao rnoderados, eorajosos e bOllS ern todos os aspectos, 
daf eompondo corretamente os poemas. 

Clinias: POI' Zeus, estrangeiro... aereditas que essa (~ IJ 

maneira de eompor poesia atualmente 1I0S outros Esta
dos? Dentro do 'Iu" ell mesmo posso observar, ignoro 
quaisqller pnitieas tais eomo estas que desereves salvo 
em meu proprio pafs e na Laeedem()nia. Estoll eiente, 
entretanto, do que novidades estao sendo sempre intro
duzidas na dun<,;a e em todas as outras formas da 1l1l1Si

eu, altera<;;5es que se devern nuo as leis, mas sim a gos
to:; de:oordenados, que hem longe de sen~m eontinua
ment" uniformes e estiiveis como explicas ern reJa.;ao 
ao Egito - nao sao uniformes jamais. 

o ateniense: Di,,:oeste bern, 0 Clinias! Mas, eontlldo, se a 
ti pareeeu que ell diss" que as pratieas as quais te refe
risle estao hodiernamente em I1S0, muito provuvelmen
te teu erm foi gerado por mirtha propria fnlha de expri
mil' 0 que en queria dizer COlli dareza; e provavd que 
eu tenha expresso meus pr,jprios desejos relativamente 
a musiea de luna tal maneira que me imaginaste ex· 
prensando fatos presentes, DenuIiciar ,-,oisas que s50 
irrernetii:iveis, e nas 'pmis 0 erro foi demasiado longe, <) 

uma incumheneia nada agradavel, a despeito de ser por 
vezes neeessaria. E agora que tu partilhlls da mesma 
opiniao a respeito dessa materia, me <liz: afirmas que 
tais pral.icas sao mais comuns entre os eretenses e os 
laeedemonios do que enl.re os demais gregos? 

Clinias: Certllmente. 

o ateniense: Supoe, desta feitH, que passariam a ser 
tambe.m eomuns entre os dlmlllis. Dirlmnos que ussim 
s(~ria melhor do que 0 ,S agora? 

Cllnias: 0 melhorHmento seria imenso se as (:oisas 
fossmn feitas eomo sao na minha terra e na deste nosso 
amigo, como, adernais, 1.11 JneSIlI0 aeabaste de dizer que 
d.. verimll. 
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PlaUio - As Leis 

o ateniense: Ora, chegu~mos a um cOllsenso Bobre esse 
assunto. Niio e verdade que entre vos no que conrerne a 
educa"ao e a musica· 0 vosso ensino e este?.. ou seja: 
VOS ohrigais os poetas a ensinar que 0 homem bom, sa.· 
bio e justo,·· e prospero e feliz, a despeito de ser grande 
ou pequeno, forle oU fraeo, cico ou pobre, enquanto elIl
bora seja meSIDO mais abastado do que Cinira:; e Mi
das,... 5e for injusto, e 11m hOIllem desgrac;:ado e vive 
uma vida misera.vei. Vosso poeta, •••• se 6 que s~ expri. 
me corretamente, diz: ~Eu nao gastaria scquer uma pa
lavra e nao tcria nenhuma considerayao pelo homem... 
que scm jllstiya fizesse ou adquirisse todas as coisas ti· 
das por boas; "~ mais uma vez ele dcscreve COIIlO 0 ho· 
mem justo " ... usa sua lanc;:a contra 0 inimigo a queima
mupa,..." ~nquanto 0 injusto nao ollsa ... "olhar 0 rosto do 
mortidnio sanguinario, ... " nem tampollco 5upera em 
veloeidade na corrida " ... 0 vento norte da Tdcia ... e nem 
tampouco ainda adquire nenhuma das outras Goisas de· 
nominadas boas." Pois as coisas que a maioria denorni· 
na boas sao erroneamente designadas. Dizem que 0 bem 
maior e a salide, 0 se/,'1lndo a beIeza, 0 tereeiro a riqueza; 
e chamam de bens inumeras (lUtras coisas tais como a 
acuidade visual ~ allditiva, e a agilidade na 
de todos os objetos dos sentidos; e tambem ser urn tirano 
e fazer tudo qU(' se deseja; e possuir a totalidade dessas 
coisas e se lornar de imediato imortal isto, como dizem, 
constitui 0 coroamenlO e 0 elimax de toda a feli"idade. 
Mas 0 que v6s e eu dizemos e isto: que toda,; essas coisas 
sao muito boa~ como posses para homens que sao justus 
e picdoBos, porem para os il1justo5 elas sao (todas elas, a 
comeyar peIa sau.de) muito ruins; e dizemos, adernais, 
que a visao, a audiQao, as sensa.:;oes e mcsmo a propria 
vida eonstituem grandee males para () homem detentnr 
de todos esses designados bens, mas que carece de 
QU e virtude e goza da imortalidade, sendo um mal menor 
para tal homem se sobrevivesse apenas por urn Gurto perlo
do de tempo. 15to, imagino, e 0 que v6s (como eu 
eOllvcnceremos ou corupelirerrlOs vossos poetas a ensinar, 
o1mpelindo-os tHmbem a edncar vossa juventllde Buprin. 
do-<)s com ritmos e harmonias qu~ se coadunem eom esse 
ensino. Estarei certo? Simplesrnente considerai: 0 que as
severo e que aquilo qu~ e chamado d(~ males C 0 bem do 
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in justo, sendo porem 0 mal do justo, enquanto 08 chama
dos bens sao rcalmente hens para os bons, e contudo ma
If'.,> para os maus. Repil.o, portanto, minha pergllnta: es
tais de ac.ordo eomigo ... ou como fica 0 assunto? 

Cltnias: Parece·me que em parte concordamos, mas em 
parte muito eontrario. 

o ateniense: Tomai 0 ca90 de alguem qlle goza de saude, 
riqueza e pod~r absoluto em carater duradouro 

alem do que, eu Ihe concederia, se e de vosso agrado, 
forya e coragem ineomparaveis 50madas a imortalidade 
e imunidade em relac;:ao a todos os chamados males· 
mas me referindo a algnem que abriga dentro de si tiio
somente injusli<;-Al e insolencia. Provavelmente eu fracas
saria em vos persuadir que alguem que viva tal vida nan 

obviatnente ventuJ'oso, mas desventurado? 

Cltnias: Dizes It verdade mmnna. 

o ateniense: Bem, que deverei dizer a seguir? Nao jul· 
gals que se alguem e corajoso, forte, belo, rico, age exa· 
tamente como bern entende toda sua vida, e aIem disso 
,< realmente injusto e insolente, naD dev~ estar neeeSSH' 
riamente vivendo I1ma vida vii? 

Clfnias: Certamente. 

o ateniense: E tamhelll uma vida ma.?····· 

Clinias: Nao irfamos tao longe a ponto de admiti-Io. 

o ateniense: Bem, e admitirias os qualificativos desa· 
gradavel e desvanlajosa para si mesmo? 


Clinias: E como poderiamos concordar com eHsas novas 

designa(;oes? 


o ateniense: Como? Somente (eoHlo p~lfece, meu arni· 

go) se um deus nos presenteasse com essa concordan

cia, pOlS no mnrnento estamos nitidamenle discord an· 

do um do outro. Em minha opiniao tais falDs sao abso· 

lutamente indiseutfveis, ate mais claramente, mel! caro 

Clinias, que 0 fato de Greta ser uma ilha, e se ell fORse 

um legislador me empenharia ern for"ar os poetas e to· 

dos os cidadaos a se exprimirem nesse sentido, e 

ria aH penalidades mais pesadas sobre todo aquele no 

pais que declarasse que homens maldo50s levam yidas 

agradaveis, ou que coisas vantnjosHs e lucratiVHS sao 

diferentes de coisas iustas; e ha muitas oulras ('nislIs 
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PIatao - As Leis 

contn'trias ao quc e atualmentc dito, como pareee, 
por cretenses e Iacedemonios, e est{l claro - pelo res
to da humanidade que eu persuadiria meus cidadaos 
a prodamar. Pois, cOllvenhaulos, exeelentissi11los se
nhores, em nome de Zeus e de Apolo, supondo que 
interrogassemos esses proprios deuses que legislaram 
para v6s e os indag{lssemos: "E a mais justa das vi
das a mais agraduvel, ou existem duas vidas, das 
quais uma " a maia agradavel e a outra a mais 
ta?" Be respondes!icm que existem duas, poderiamos 
Hinda Illes iudagar, se estivcssemos dispostos H Ihes 
colocar a questilo correta: "Qual das duas dever-se-ia 
deserevel' como a mais feliz, ou melhor, que homen;; 
seriam os mais aprovados pelos deu;;es aqueles que 
levam a vida mais justa ou aqueles que levmn a vida 
mais agrmJavel?" Se respondessem "Aqueles que le
vam a vida maie agradavel", esta seria UIlla mOllstrllo
sa afirrna<,;ii.o em slIas boeas. Mas eu prefiro nao atr1
buil" tais afirma<,;.-ies aos douses, mas sim a ancestrais 
e legisladores; suponhamos, entiin, que lUi pergnntas 
que apresentei tivessem sido apresentadas a um an

e que este tivesse respondido que 
o hom om que leva a vida mais agradavel e <) mais 
fdiz. A seguir eu diria a de: "0, pai, nilo 
que eu vivesse 0 mais afortunadamente possivel? I~, 

todavia, tll me cxortavas incessantcrnentc em todos 
os cnseios a viver 0 mais justamente possiveL" E neg
te ponto, como penso, nosso legislador Oil ancestral 
se rnostraria ineapaz de permaneeer eoerente consi 
go mesmo. Mas, se ao contrario, ele aponwsse a vida 

como a mais feliz, todos que 0 (Juvissem 
suponho, qual eo helIl eo erwanto que 

essa vida conl{nn que san superiores ao pra7.cr e pe
los quais 0 legislador a louva. Pois, sem eontar eom 
o prHzer, com que bern pode cOl1tar 0 justo? "Poi,;, 
di7.-u\(), silo a boa fama ell louvor orillIldos dati bocas 
dOH hom.ens e dOH deuses IJrna coisa nohre e hoa, mas 
desagradilvel, enquanto a ma fama e. () oposto?" De 
modo algum, meu ear" legislador, nos d irfarnos. E e 
desagradavel, porcm nobre e hom, nno ferir ninguem 
e nan ser ferido pOT ningucm, enq uanto IS agraduvd 
o oposto, por6rn ign.Hlil e mau? 
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Clinias: De maneira 

o ateniense: Entao 0 ensino que se recusa a separar 0 

agradavel do Justo ajuds, IlO minimo, a iodu7.ir urn 
homem a viver a vida piedosa e justa, de maneira qlle 
qualquer dOl1trina que negar essa verdade e, >lOS 0lh06 
do legislador, sumamente vergonhos>l e abominavel, 
pois ningucm consentiriH voluntariamente em ser 
induzido a eometer urn ato a nao ser que esto onvolvosse 
como sua conseqiiencia mais pTa7:er do que dOT. A 
distaneia torna obscura a visao de quase todas as 

pessoas, especialmeute a das erian<,;as; mas nosso 
eliminani essa falha visual removendo a 

obscuridade, e law;ando mao de um recurso ou outro 
(hiihitos, elogios ou 
que suas no<,;oes de justi<;a e de injuBti<,;a RHO imagens

'I ilus6rias, ohjetos injustos parec,endo agradaveis e objeto5 

, extremarnente desHgradilveis aquele que He opoe 
I'
f;' ajusti(;!l enqnanto sao encarados pOl' seu pr6prio ponto 

de vista injnsto e mau, sendo que quando enearados do 
pOlliO de vista da justi.ta, mnbos parec,em de todoR os 
11101d08 inteiramente n oposto. 

Clinias: Assim pareee. 

o ateniense: Mas dessaB duas reivindica<"oes ao 
verdadeiro, qual del as diremos ser a mais bem 
fUlldamentada - a da plOT alma ou a da melhor? 

Clinias: A da melhoT, incontestavelmente. 

o ateniense: Enti'1O e tamhem incontestiivel que a vida 
na.o c apenas mais vii e ignobil, eomo tambcm 

muitn verazmente mais desagradavel do que a vida 
justa e piedosa. 

C[{nias: E 0 que pareee, rneus a ererrn05 no 
presente argumento. 

o ateniense: E IIIesmo que as eoisas foesem diferentes 
do que agora foi provado que sao pOl' HOSHO argurneuto, 
poderia mn legislador digno deste nome descnhrir UIlla 
falsidade mais 11til do que esta (se ele Ollsasse empregar 
qualquer falsidade ao oeupar-se corn os jovells para 0 

bern destes), 011 mals efi"az na persuasao de todns IlO 
sentido de agir COlli justi<,;a em rela<;iln a todas as eoisas 
de livre vontade e sem eoa<;,ilo? 
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Platao - As Leis 

Clinias: A verdade e uma coisa nohI'e, estrangeiro, e 
duradouI'a, contudo nao me parece facil fazer com que 
seja admitida. 

o ateniensc: Tenho que reconhec/\-Io. Entretanto, fazer 
admitir a £abula de Sidonio,' pOl' mais incrlvel que 
fosse, ['evelou-se fncil, 0 que se aplica, inclusive, a 
inlimeras outras. 

Clinia,~: Qual fahula? 

o aleniensc: Aqucla dOB dentes que foram semeados e 
dos hoplitas que ddes nasceram. 0 legisladol' dispoe 
aqui, realmente, de urn exenlplo notnvel de como se 
pode, caso se tente, persuadir as almas do;; jovens de 
seja Iii 0 que for, de uma tal maneira que a lInica qllestao 
a ser eonsiderada pOI' de quanto a sua ficyao e 0 que 
traria maior beneffcio ao Estado "a50 essa ficyao fosse 
aereditada; e em seguida ele teria que conceber todos 
os meios possiveis para assegurar que loda a 
cornunidade con:;tantemente, enqnanto sohl'evivesse, 
empregasse exatamente a mesma Ijnguagem, na medida 
do possivel, relativamente a esses assuntos, em suas 
can.;;oes, em seus Initos cern seus discursos.·· Se, 
todavia, vos peusais diferentemenle, nao fa<;;o obje<;;ao a 
que argumenteis contrarianJente. 

Cllnias: Penso que nenhum de nos dois poderia 
argumentar contra os prindpios que expuseste. 

o alcniensc: Compete a mim, por conseguinte, lidal' com 
o proximo assunto. Sustento que todos os tres coros··· 
precisam encantar as almas das cl'ian.;;as, enquanto estas 
sao jovens e ternas, ensaiando tndas as coisas nohres que 
iii expusemos ou (lue exporenlOS doravante, 0 que 
sintetizamos assim: ao afirmar que os deuses declaram 
qne uma unica e mesma vida e tanto a rnais agradllvel 
quanto a rnais justa, niio estarmnos somente dizendo 0 

que e sumamente verdadeiro, como tamhem estaremos 
eonvencendo aqueles que necessitam do convencirnento 
mais imperiosamente do que poderiamos fazer med iante 
qua/quer outra asseryao. 

Clinias: (~ mister aquiescermos ao que dizes. 

o atenicnse: Em prirneiro lugar, portanto, segundo a 
ordem correta, avaw;,.aria 0 coro das crian.;;.as Gonsagrado 
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as Musas para can tar essas maximas COIn 0 maximo 
vigor e diante de toda a cidade; em segundo fugar viria 
() COl'O daqueles que lem menm; de trinta anos, 
invocando Apolo Pacon···· como testemunha da 
verdade do que e dito .... • e suplicando sua graya 
para persuadir os joveIls; os cantores que se seguiriam 
pertencem ao terceiro Goro, eonstituido de homens 
de mais de tl'inta an os e menDs de sessenta. 
Finalmente sohrariam aqueles que nao sendo mais 
eapazes de erguer suas vozes, se ocupam dos mesmos 
temas morais em narrativas e por meio de discursos 

de inspira<;;ao oracular. 

C[{nias: A quem te referes, estrangciro, no caso dos 
memhros desse tereeiro coro? Nao compreendemos com 
muita dareza 0 que queres dizer a respeito deles. 

o ateniense: E, no entanto, foi a eles efetivamente que 
dedicamos a maior parte de nossa discu~sao precedenle. 

Clinias: Permanecemos diante da obscuridade. Tenta 
explical'-te ainda com mais dareza. 

o ateniensc: No cnmeyo de nossa discllsMao dissemos, 
se hem lembramos, que como todos os individuos jo
yens sao pOl' natureza ardentcs, sao ineapazes de man
ter tanto 0 corpo quanto a lingua ern repouso, estando 
sernpl'e gritando e saltando de muncira desordenada; 
dissemos tambem que nenhum dos outros seres ViVOH 
dispoe de senso de ordern, seja corporal ou vocal; e que 
e5te epossuido exelusivamcnte pela humanidade; e que 
a ordem nos movimentos echamada de ritmo enqllaIl 
to que aquela da vo:t (na qual tons agudofl e grave" sao 
mesdados) e ehamada de harmonia, sendo a combi
na.;;ao desla;; duas denominada danyG coral. Afirrna
mos, iguahnente, que os deuseR, compadecidos de nc)s, 
nos eoneederam, para que partilhassem e dirigissem 
nossa dan.;;a coral, Apolo e as Musas alem do!; quais 
fizemos menyao, se e que 0 recordamos, em terceiro 

lugar, de Dionisio. 

Clini(lS: POT certo 0 reeordauws. 

o ateniensc: A danya coral de Apolo e a das Musu" foram 
descritas, tendo que ser desel'ita 11 teref~ira e restante, 
on seja, a dall<,'a (X)ral de Dionisio. 
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Cllniru: E como isso? Explicu.te. An ouvdo a 
vista, soa bastante estranho um coro dionisiaco formado 
por velhos 5e queres dizer que homens com mais de 
trinta anos e meSJIlO homens de mais de cinqiienta e ate 
sessenta an05 iriio realmente dan,:ar ern honra do deus. 

o ateniense: 0 que com efeilo, e perfeitamente 
verdadeiro. Imagino que para dar plausibilidaele a isso 
lui necessidade de argumenta(;ao. 

Clinias: Corn ccrteza! 

() ateniense: Estamos de acordo quanto aos pontos 

antcriores? 


C[(nias: Com respeito ao que? 


() alcniense: Que constitui a ele todo indivfduo 

e toda criuuQa escravos e 

a obrigavao de tndo 0 Estado encantar a 8i mesmos 

inccssanteulente com os cantos que descrevculos, 

alterando·os continuamente e assegurando a val'icdade 

de toelas as maneiras possivcis, de modo a inspirar os 

cantores com urn apetite insaciavel peIos hiuos e 0 prazer 

nestes contidos. 


Clinlas: coneordariamos corn cssa 
ohrigaQiio. 

o ateniert.~e: Pois, entao, onde a elite do Estado, cuja 
idade t, sabedoria faz dela 0 conjunlo de cidaduos mais 
influentes, cantara 0 que ha de mais bel.. visandu a 

o maximo de bem? Ou scremos Hio tolos a 
ponlo de dispellsar essa parte de cidadaos detentora da 
mais elevada capacidade para interpretar as mais 
nobres e mais 11tci8 canvoes? 

CUnias: Nao haveria como dispensa-la, a peioque 
aeabas de dizer. 


() ateniense: Entiio, qual seria 0 metodo conveniente a 

ser adotado? Sera que este? .. 


Clin£as: 

o (lteniense: Tod .. aquele que envdheee torna-se 
,eiutante ante a ideia de cantar eallQoes e extrai menos 
prazer dn canto, e quandn obrigado a cantar, quanto 
mais velho ,~ mais moderado for rnais se sentin] 
envergonhado. Niio e assim? 
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Clinias: E. 
oateniense: Corn certeza, portanto, ficara mais do que 
nUIH.:a eonstrangido em Ievantar-se e cantar no teatro 
diante de pessoas de todos as especies. Ademais, se 
hornens veIhos como estc fossern forQa-dos a fazer como 
fazern os rnembros do coro, que se extenuanl e jejuanl 
durante 0 treino de suas vozes para uma rcpetiQao, 
eertamente consideraTiam 0 cantar uma tarefa 

e degradante, e a empreenderiam com 
pouca dispoeiQao. 

CUnias: leso nao deixa margern it duvida alguma. 

() atenicnse: Enlao ,~omo os cstimularemos a se pre· 
para rem para 0 canto? Nao deveremos promulgar 
uma lei segundo a qual em primeiro Iugar nenhu· 
ma crianQa ahaixo de dezoito ano:; pode tocar de 
modo algum 0 vinho, ensinando que e errado vcrter 
fogo sohrc fogo no eorpo e na alma antes que 

,. piern a se oeupar de sellS efetivos labores, e assim, 
nos guardando cia disposiQao excitavel dos jovens? 
E em seguida regula-rnentaremos para que 0 

de menos de ITinta anoe possa tomar vinho corn mo
abstendo-se inteiramente da intoxicaQao e 

da embriaguez. Mas quando urn individuo atingir 
quarenta anos, podeni participar das reunioes fes
tivas e invocar 05 deuses, particularrncnte Dionisio, 
convidando este deus para 0 que e simult.aneamente 
cerimbnia religiosa· e a recreavao doe mais velhos, 
a qual de eoneedeu ahurnanidade como urn potente 
medicamento·· contra a rabugiee da velhice, para 
que alraves deete possamos reavivar nossa juventudc 
e que olvidando seu zelo, a tempera de nossas almas 
possa perder sua dureza e sc tornar mais macia e 
mais ductiI, tal como 0 ferro que foi forjado uo 
e passou a scr mais maleaveL Nan tornara esta dis

mais branda, em primeira instancia, cada 
urn daqueles idosos mais disposto e menos eonstran
gido a entoar eantos e encantamentos (como amiu
de os chamarnos) na preSCIlQa nao de urn grande 
grupo de estrangeiros, mas de urn pequeno IUlmero 

de amigos intimos? 

CUnias: Ficaria bern rnais dispo~to. 
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Platao - As Leis 

a ateniense: Assim, com 0 propos ito de leva-los a 
partilhar de nosso canto, esse metodo nao seria 
absolu1:amente impr6prio. 

Cltnias: De modo 

a ateniense: Que tipo de can<;;iio esses homens se farao 
ouvir? Nao sera, evidentemente, aquela que se enquadra 
na propria condi<;;ao deles em todos 08 casos? 


Clinias: Scm duvida alguma. 


a ateniense: Qual cano;:ao, cntao, caberia a homens 

divinos? Seria uma can<;;ao das dan\~as coralS? 


CUnias: Bem, estrangeiro, de qualquer modo nos e 

nossos amigos aqui· serfamos incapazcs de cntoar 

quaisqucT olltras cano;:oes alem daquelas que 

aprendernos na pratica nas dano;:as corais. 


aateniense: Naturalmentc pois em vcrdade vos nunca 

atingistes 0 mais belo canto. Vossa organizao;:ao civica 

C mais de um cxercito em aeampamento do que de 

habitantcs fixados em cidades. Conservais vossos 

jovens ajuntados como um bando de potros no pasto. 

Ncnhum de vos toma scu proprio potro, afastando-o 

de seils companheiros, ern bora ele seja bravio e 

irritadio;:o, para confia-Io a um cavalario;:o particular, 

treina-Io euidando dc seus ferimentos, domesticando· 

o e empregando todos os meios apropriados de uma 
educao;:iio que po!;!;a fazer dele £lao apenas um bom 
soldado, mas tambcm algucm capaz de administrar 
Estados e eidadaos, em suma, urn homem que (como 
dissemos no princlpio) A rnelhor guerreiro (IUC os 
guerreiros dc Tirtaeu, por'quanto sempre e cm wda 
parte, tanto no que diz respeito aos Eotadoo quanto 
ao que diz respeito aos individuos, de tCIIl a coragem 
como a quarta na ordem das virtudcs I' nan a primeira. 

Ct{nias: Mais lima vez, estrangciro, eatas de HIlla eerta 
lllancira rcbaixando os nos"os legisladorcs. 

() flteniellse: Nan e inteneionalmcnte que 0 fao;:o, meu 
se 0 estoll fazeTldo; mas se c assi In If lie a 

diseussiio nos condu:I:, oS preciso que sigamotl pOl' esW 
caminho, 51' « quc isto e de vosan agrado. Se tivermo!; 
(~onhecimcnto de Ulna musica qw' (S superior Ii dos eoros 
011 U dos tealros publicus, tenteIllos forneci\-la aqudes 
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homens que, como dissemos, fieam envergonhados eom 
estas ultima", desde que se motivem para participar 
dessa Inl1sica que e a mais excelente. 

C[{nias: Certarnente. 

I' 

o ateTlien~e: Ora, para comeo;:ar, nao urge que ver

dadeiro de tudo que e acompanhado de um certo en

eanto que set! elemento mais importante seja ot! esseI 
eneanto em si mesmo, Oil alguma forma de retidao, 011, 

em tereeiro lugar, a utilidade? Por exemplo, comida e 
bcbida e 0 alimento em geml eomo 0 estou afirmando, 
sao acompanhados pelo encanto que deverfamos cha
mar de prazer; mas eom rela<;;ao a sua rctidao e utilida
dc, quando nos referimos a qualidade de ~adio de cada 

servida estHmos iTldicHTIdo precismnente 0 ele
mento de retidiio contido no alimento. 

C/{nias: I5to e eerto. 

o ateniense: 0 estudo tambem eacompanhado pelo ele
menlO de cneanto que eo prazer, mas 0 que produz sua 
retidiio e utilidade, seu bern e sua beleza, e 11 verdade. 

C{{nia.s: Exatamente. 

a ateniense: Ora, e qUHnto as artes quc prodll:l:cm 
tiemelhanyas?. Se sao dicientes em silas niio 
deveria qualquer prazer concomitante que dclas resultn 

ser ehamado com maior propriedade de enc(lrIto? 


Ctini(Is: Sim. 


aalcnieT/se: Entretanto, falando em termos gerais, a reti~ 


dan nessas artes provern mais da exata eorrespolldencia 

na relao;:ao quantidade/qualidade do que do prazer.··· 


CUT/ias: Perfeitamente. 


a ateniense: Por (~onsegllinte, julgammos eorretuIIIente 

mcdiante 0 erit6rio do prazer apenas 0 objcto que nos 

scus ef'eiWs nao prodllZ Ilem utilidade, Twm verdade, 

nem semelhano;:a c nem sequcr dano, I' que existe tao-s6 

em funo;:a.o do elernento eoncolnitante do cneanto, 

elemento que sera melhor designado eomo prazer 

sernprc qlle nao for acompanhado por w.mllllma da~ 


flU tras q ualidades mencionadas. 


C'[[nias: Enta.o te referes "omente an pra:l:I'f" 'P'" t1i"w 

produz dano. 
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Platao - As Leis 

o atenieflse: Sim, e que esse meSIno prazer e tam
bern jogo quando n dano Oll bern par ele pl'Oduzidos 
forem irrisoriOb. 

Clinias: 15to ~. bastante vcrdadeil'O. 

o ateniense: Diante disso nan deveriarnos n6s 
a titulo de condusao, que ncnhuma imita/;ao deveria 
ser julgada segundo 0 crit6rio do prazer ou da opirriao 
IH'"-''''' "1, • como tarnpoucn realrllente deveria qualqller 

de igualdade ser assim julgada? A razao pela qual 
e igual ou 0 sim~trieo e simetrico, nan e ern 

absoluto porque assim opina ou se encanta earn 
iS50, mas aeima de tudo por eausa da verdade, e 0 mlni
mn por qualquer olltra razao. 

C{(nias: Com toda a certeZH. 

o ateniense: Afirmamos, nao e mesmo, que toda a mu
sicu 6 representativa e imitativa? 

Clinias: Esta daro que sim. 

o atenierw:: Assim quando alguem afirmar que 0 pra
zer e 0 eriterio da ITIIISiea, nos deeididamente eon testa
rcmos tal afirma\iao, e consid"'t,at'emos tal musica como 
a menos seria de todas IS que real mente atrihulmos 
scricdade a qualqu"'r rrllJsica) C preferiremos aqucla que 
detcm sernelhaIll;;a em sua imitaQao do belo. 

Cllnias: f: bastante verdadeiru !) qne dizes. 

o aleniul.se: Assim aqllel",s que e"tao em busca do me
lhor canto e da melhor nn'tsiea tcm que busear, como 
pareee, Ilao a que e agradavd, mas a que tern retidao, •., 
a rctidao TIll imitativo eOllsiste, dizemo-lo, nu reprodu
<;,ao do original na sua quantidadc c 

C:tfnias: E indubitsvel. 


Ollt('fu:ense: I~ ;860 e certamente verdadniro no que COH


eerne h 1l1l1sieu, como tndus 0 admitirimn,oll Rcja, que 

todas as suas criw;iies s50 irnitativas n representati 

vas... 0 qne mai:; lHhnitiriam IlIlHniuH'lllente poeta:;, 


(~ atol'cs?·· 

CHuai,,: Certmncnte adlllitirialll i~so. 

() atenieru;e: Ora, aquele qlle deve jlligar aCI'rtadmnenl.e 
UIlHl ohra ••• lH'cchHila em cada casu particular ('onhc 

ct'r a naIIJl'(,za I'xata dll obra··· Dois He de"conhccr,r "un 
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ess(mcia, qual e seu prop6sito equal 0 original r",al do 
qual ela e a imagem, dificilmente sera eapaz de deeidir 
ate que ponto tal "bra consChruira ou deixara de eonse
guir realizar sell prop6sito. 

Clinias: Dificilmeute, com eertcza. 

o ateniense: E alguem que ignora 0 que e a retidao se
rill capaz de deeidir quanto h boa qualidade ou rna 

de uma obrar Mas nao estou sendo absolu
tamente elaro: ficaria mai;,; claro se eu me 
da see:uinte man",ira ... 

Cl{rzias: Que rnaneira? 

o ateniense: No que sc refere aos 
ponlos, esta de inurncraveis I'Pfl'l"P,,;w·n+u.I 

Clinias: 8irn. 

() ateniense: Bem, 0 Iiue aconteceria se ern con",xao C0111 

eSSH dasse de objeto se a natureza de eada 
urn dos corpos r"'presentados? Podel'-s",-ia vez

I estar certo de sua eorreta exeeul,'ao? 0 que quero dizer 
¥ e isto: s",ra (Jlle preserva as propria;; dimens<1cs e as dis

posiyiies de eada uma das paries do eorpo e captou 0 

exato mimero dclas a](,m da ordem cOlTeta na qual eada 
parte estu disposta junto hs (Jutras, e ainda suas cores 
fOrInas, Oll estarao touas e6sas coisas na reprCHenta1<ao 
compostns eonfusam(mte? IlIlagillas que alguem podc
ria definir esses ponto~ se ignurasse I.otalmente qual 0 

ser vivo que cstivesse sendo representado? 

Clinias: E como poderia? 

o ateniense: Hem, supiie que souh6!:lsernos que () 
pintado ou esculpido e urn hornern, e f'flle a artc 0 do
tou de todas as silas paries, cores e forums 
Nao ser:] de imediato forl,'050 qnc a pessoa detentora 
desse conlweilllento posso fll.:iluwnte disem'nir se n ohra 
e bela, Oll no que careee de belezar 

CliTlia.~: Se assim fosse, estrangeiro, eu pO(kria dizer-te 
que pratiearnente tndos 1It"S eonhecerfarnos a beleza .los 

seres VIVOS. 

oatelliellse: E"t{IS plf>nanwllte cerlo. Relalivamellt.~, por
tanto, tl tocia representw,;ao - seja na pinturH, na llllh,i
ea 011 eIIl 

os segu in te~ it :-;ah(-~r; 
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Platao - As Leis 

primeiramente, nm conhecimento do original, em se
gundo Ingar um conhecimento dn retidao da c6pia e 
em terceiro um conhecimento da excelencia com a qual 
a copia e execntada?' 

Cllrtia8: Assim pareceria, seguramente, 

o alenien8e: Nao hesitemos, portanto, em indicar 0 

ponto em que reside a dificuldade da musica, 
Simplesmentc porque dela se fala mais do que de 
qualquer Olltra forma de reprcsentac;:ao, requer maior 
cautela do que qualquer ontra. Aquele que comete 
tropec;:os nessa arte perpetrani dc pr6prio 0 maior dano 
mediante a acolhida de maus costumes; e ademais e 
muito dificil discernir seus tropec;:os porquanto Hosaos 
poetas" sao inferiores como poelas·· as proprias 
Musas, pois as Musas jamais erral'iam a ponto de 
atribuir uma melodia e uma postura fcmininas a versos 
compostos para homens, ou adaptar os rilmos de eativos 
c escravos it melodia e as posturas eonstruidas para 
homens livre!;, ou inversamente, depois de construil' os 
l'itmos e posturas de homens livres atribllir aos ritmos 
UIIla melodia ou versos de um estilo oposto. Tampouco 
jamais mesdariam as Musas numa unica pec;:a gritos e 
vozes de animais e de seres humanos, 0 entrechoque de 
instrumentos e rufdos de todas as especies como meio 
de representar UIn unico objcto, enquanto os 
compositores hUJIlHllos, insensatmllente mistuTHndo tais 
coisas e fazendo uma mixordia com clas, forneeeriam 
um ohjeto de 1'iso a todos os individuos humanos que, 
na frase dc Odeu "alcaw;aram a plenitude da 
primavera~,··· pois veem todas essas coisas 
desordenadarnente misturadas; e para cumulo os pnetas 
grosseiramente separam da melodia 0 ritmo e m; 
posturas, colocando nos versos palavras sem 
a<:ompanhaTlH,nto meMdjeo, 011 d"jxando a mdodia e 

.. ritmo smn palavras, usundo () som isoJado da citara 
ou da flauta, em tudo isso senoo quasc impossivd 
diseernir (, que pretendcrn com esse ritIno e hanllonia 
destitufdos de palavras, ou que original dignn de nota 
des repres{mtmn, Tais proeedilIWTltos, COIllO'~ 
que se cOlnpreenda, sao extwInamentc rudes ua Tlwdida 
em que exibem urn d('sejo exeess.ivo de vdocidade" 
preeisao meeilnica " imita,ao de SOIlS pn'prios dos 
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animais, resultando Hum emprego da fJauta e da dtara 
gem 0 acompanhamento da danr;:a e da eanr;:ao, 
descollsiderando-se que 0 uso de um ou outro desses 
instrumentos isoladamente e a caracterlstica do 
charlatao ou do individuo vulgar. Eis ai nossa avaliar;:ao 
e basta, portanto, deste assunto, 0 que estamos 
considerando nao e a forma pda qual aqueles entre 
nos que tern acima de trinta anos, ou mais de einqiiellta, 
!lao devem cultivl\r a musiCH, mas sim a forma peIa qual 
devem cultiva-Ia, •••• Penso que nossa discussao ja nos 
encaminha para esta condusao, a sahel', que todos os 
indivfduos de mais de cin'liienta anos que estao em 
condir;:oes de cantar devem eontar com um treinamento 
superior aqllele dOB coros musicais porque e necessario 
que POSSUaIIl conhecimento e uma pronta pe1'cepr;:ao 
dos ritmos e hannonias, pois sem isto eorrlO podera 

1'eeonhecer as melodias corretas? 

CHnia8: E obvio que nao poderia de maneira 

o atenien8e: l~ absurdo aqueles que pertencem it 
multidao ordinaria imaginarem 'lue podem 
eomprecllder pl"IlHmente 0 que e harmonioso e ritmico 
eo que nao e pelo fato de terem sido trei-nadns a caJltll[ 
com 0 acompanharrlento de flauta e se Inovererrt COlI! 

cadencia; testa. claro que nao eonseguem compreender 
que ao realizarem estaB duas coisas as realizam sem 
conhecimento, 0 fato e que loda mclodia que possui 
seus clementos adcquados e eorrcta, enqnanto e 
incorreta aquela que possui elementos inudequados, 

Clini=: Nao Testa (hlvida, 

o ateniense: E 0 que dizer daquele que deseonhe(~e ate 
quais sao 05 elementos da rne\odia{ Sabera de, eorne. 0 

dissernos, aqllilatar da retidao oesta ou daquela 

mdodia? 

Clinias: Nao ha como de pudesse faze-Io. 

o ateniense: Eslamos agora, mais uma vez, pelo que 
pareee, COl1statando n fato desses JlOSSOS cantores (que 
estamos presenternente eOllvidflndo e de certo nlOdo 
constrangendo, por assim dizcr, a (~antar de sua livre 
vontade) terern que qua,e IH'eessariamente ser treina
d05 ate 0 ponto dl' eada urn deles mostrar-se capaz tan
to de aeompanhar a cad€mcia determinada DeloS ritmos 
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quanto at! notas das de maneira que (lela 
das hal'monias e dos ritmos possarn estar 

aptos a sclccionar aqucles que sejarn de urn tipo ade
quado a inlerpretavao de homens de sua idade e situa
vao, podendo eles cantar dessa forma, e neste cantar 
nao 66 experimental', ele6 mesm06, urn prazcr in6cuo, 
como tamb(\m eervir como mestres dos mais jovens na 
sua conveniente ado~ao de costumes virtuosos. Se trei
nassem ate tal ponto, seu treinamento seda mais com

do que 0 da maioria, 011 com efeito mais cornpleto 
do que 0 dos pr6prios poetas, embora seja para 
estes praticamente nec~5sari() conhecer hanIlonia e rit 
TrIO, e-Ibes dispenslivel ° conhecimento do tereeiro item, 
a se a representa~ao 6 bela 011 nao-bela, • Toda
via, no caso dos nossos cantores mais velhos 0 conheci
mento de todos esses tres itens emisler visando a capa
cita-Ios a determinar ° que e primordial e 0 que e se
cundario na ordern da beleza," caso contrario nenhum 
dell'S tera exito em atrair para a virtude pOl' 
meio de seils encantarnentos os Assim, a tare£a 
inicial de nossa discussao, que era deruonstrar que 
nossa defesa do coro de Dionisio era foi 
agora realizada da melhor forma de que sornos capa· 
zes. Mas [se foi 0 suficientel para garantir ,,<"II 

succ;;so.••• Uma tal reuniao tende i nevitavelrnente, it 
nwdida que prosseguc a bebedeira, a se tornar mais 
c mai!:! tumultuada; e 0 qlle no prindpio apontamos 
como inevitavel nessas reunioes do modo que se rea
lizam atualmente. 

C[{nias: E inevitavcl. 

o ateniertse: POl' outro cada urn se exalta, 5(' sente 
mais .'-llnp.rf'jr.ifl atrevirnento, rego

e loquacHlaae e nao se dispoe a escutar seus VIZ] 

nhon, considerando-se competente tanto para se gover
nar como para governur a todos os demais. 

C[(rzias: Decerto e assim. 


() ateniens!': E nao diztmnm; n6s que quando isso ocor

re, as almus dOH bebcdor<~s se tornam Hlais brandus 

como 0 ferro que aquecido torn,]-;;e rna is malmlvel, e 

tarnbbn rejuveneseidus, a ponlo de passarem a SCI' fle

xivei,;, como q ualldo crmn jovcns, lIas maos daqude que 
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deV~m 0 talento e a capacidude de treina-Ias e molda
las? E tanto agora quanto entao 0 seu modelador e 0 

born legislador; eabe-Ihe dar 0 banquete de leis capa
zes de controlar aquele conviva que se torna confiante, 
audacioso, indflVidarnente desavergonhado e nao dese

de acatar a sua vez de se calar e de falar, de bebel' 
e de cantar, permitindo·se fazer de todas as manciras 0 

oposto disso - leis capazes, tambem, ajudadas pela 
tiva, de combater a mltrada da impudencia aLrav.)S da 
admissiio daquele medo sumamente nobre •••• ao qual 
demos 0 nome de pudor e auto-respeito. 

Clinlas: Assim e. 
o aterziense: E, como guardioes dessas leis e seus cola
boradores, devem haver s6brios e scrcnos eSLrategos que 
atut'TII como controladores do!:! ebrios, pois combater a 
embriaguez sem e1es seria uma incurnbencia mais for
midlivf'J do que cornbater sem chefes serenos, 
Todo aquele que se recusar voluntariarnente a obede
eel' a ess",; estrategos e os oficiais de Dionisio (que tern 
mais de sessenta anos de idade) incorrera em tanta des
grava quunto aqllele que desobedcce os ofieiais de Ares, 
e ate mais. 

Clinia,5: CertIssimo, 

o atenicnsc: Se esse fosst' 0 carateI' do beber e do recrear
se nao tirariarn tuis cOllvivas disto 0 melhor proveito e 
com maior arnizade do que antes, em IIIear de 0 fazerern 

, que e 0 que sucede 
"n"""r.~ pOl' leis em todas as suas e dariarn 
ollvidos as orientacoes dada,; aos ehrios Delos s6brios. 

CUnins: Se 0 canher du l'euniiio fosse realmente (,OIIlO 

descreveH, tcnho () que dizes COIllO verdad.,iro." 

() atcnicnse: I'ortallto nau d(w(~mos (~ontinuar, de lna

neira desqualificada, a reprovar () dom de Dioni
sio···· 'como sendo Tllau e indigno de ser adotado num 
Estado. De fato, d,~V('r-se-ia ampliar consideravdrnente 
a disCllSSaO deste aSsllIlto visto que Ita muita 
quanlo iI ,,;e dedarar diant" dn 11Iuhidilo 0 maior henefi

quando <lssim deda
de ser reconhecido. 
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o ateniense: Ha uma tradH,ao e urn Tumor que 
in!Sinuam que esse dew:! foi despojado de seu juizo 
mental por sua madrasta Hera e para se vingar criou 
os rituais das bacantes e todas as dan/ias 
tendo corn 0 mesmo intuito concedido 0 dum do vinho. 
Deixo, entrelanto, estas coisas para aqueles que acham 
prudente menciona-Ias em conexao eorn 08 deusel;. 0 
que sei c que nenhuln seT vivo jamais nasee de posse 
desaa nlzao, ou da quantidade de razao que devera 
ler em sua idade adulta; conseqiientemente, todo ser 
vivo, durante 0 periodo em que ainda c fal to da 
inteligencia que lhe 6 propria, permanece loueo, emite 
gritos selvagens e tao logo se ergue sobre os pes poe-se 
a saltar. Relembremos que aituamos ai as origens da 

musi(~a e da ginHstica. 

Clinias: Por certo nos lembramos, e daro. 

o ateniense: E porventura nao nos lem braremos 
lambcm que afirmamos que a partir dessa origem foi 
inculcado em n6s, seres humanos, 0 senso do rilmo e 
da harrIlonia e que os co-autores disso foram Anolo e as 

Musas, aICm do deus Dionisio? 

Clinias: Por certo nos lembramos. 

o ateniense: Ademais, quanto ao vinho, parece que a 
opiniao corrente e que foi concedido a nos, seres 
humanos, eOIno uma puni(,~iio a fim de nos en louqueeer; 

nOBsa opiniao ao contrario e que 0 vinho e urn 
medicamento que nos foi dado com 0 proposito de 
faeilitar a alma a aquisi/iao do pudor e ao corpo a 
aquisi/iao da saude e da fon,:a. 

Clinias: Resumiste admiravelrnente a Ilossa npiniao, .:. 

o a(eTliense: £..n08 kgitimo dizer eIltan que demos eonta 
du metade do assunto da dan/ia (~OrHI. l'assan"rnos a 
twtar imedialamente da 011tra mctade da forma que 
nos pareeer melhor ou a deixarenlOs de lado? 

Cl£nia8: A que metades te referesi' Como est{ls dividindo 

o assunto? 

o ateniensc: A nosso ver, a dHlI(;a corul COIIlO HIll lodo e 
id(\ntiea it edllCa~aO C<HIIO 11m todo e a parte dela que 
eoncerne [~ voz consiste de ritulO:; e harmon ius. 
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CUnias: 8im. 

o ateniense: E a parte que eonceTne ao l1Iovimento 
corporal possui, eln cornum com a vocaliza/iao,· ritmo, 
alern do que detcm como seu atributn peculiar a 
postura, tal eomo a melodia constitui 0 atributo pecu liar 
da voealiza~ao .• 

CHnias: 15to c inteiramente verdadeiro. 

o ateniense: Ora, quando a vocaliza/iiin 5e insere no 
treinamenlo que visa a exceleneia da ahna, nos 
arriseamos de algum modo a ehama-Ia de ml'isica. 

CUnias: Sim, iSlo c cxato. 

o ateniense: QUllnto aos movimentos corporais que 
ehamanlOS de dan/ia de folguedos, easo tais rnovimentos 
se prestem it conseeu/iao da exeeUmcia do corpn, nos 
sera possivel dar 0 nome de gindstica ao treinamento 
do corpo para essa finalidade. 

Cl{nias: t absolutamente certo. 

J 

oateniense: Quanto amusica, it qual fizcmos rcfereneia 
alguns mornentos atnls ao afirmarmos que metade do 
assunto da dan/ia coral fora descrito e tratado, que se 
diga 0 mcsmo dcla agora; porem com rela.,;ao a outra 
metade, deveremos aborda-Ia 011 0 que faremos? 

CUnias: Meu caro Benhor, estas a cOTiversar corn eretenses 
e lacedemtmios e discorrernos longamente sobre a 
musiea ... Que resposta a iua pergunta, por conseguin

J 	 esperas que urn ou outro de HI'S danl quando ° assunto 
que permanecc nan abordado e a 

o ateniense: Ell diria que me deste u rna cesposla 
clara fazendo-me essa pergunta, 

entendendo que embora tortha sido lima pergunta c 
tambem (ell ° repito) lima resposla, Oil melhor uinda 
uma delcrmina/iiio para disclltir de rnaneira plena (I 

assunto da ginasliea. 

Clinias: Percebeste 0 qlle en dizer perff,itamente. 
o faz.··· 

o atenicnse: Faze-I\.I devo ell e realmentt~ nilo (~Ollstillli 
tarefa muito diffeil falar de ('nigas tao bern conhecidas 
flor vrJs, visto que ttmdes muito mai;; experil~T1cia neBta 
arte do que na outra. 
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Clinias: Dizes a pura verclacle, que fosse eonvoeado a dar seu pareeer eolimando uma 
() ateniense: A origem do • a que estamos nos delihefH<;ao de eonsideravel monta; nem qualquer 
referinclo cleve ser encontracla no habito natural que pessoa durante 0 dia salvo por motivo de treiriamenl.o 
toclo SCI' vivo tern de salta 1'; assim, 0 ser humano 
ad(plirindo, como dizfarnos, ° scnso do ritrno, deu 
origem e produziu a dan'1a, e considerando'se que 0 

ritmo e sugerido e despertado pela melodia, a uniii.o 
destes dois produziu a dan'1a coral e 0 folguedo, 

Clinias: Isto c bem verdadeiro, 

o ateniense: No que diz a danqa 
discutilllos uma parte, enos empenharemos eIn 
em disGutir a outra parte, 

Clfnias: De pleno aeordo. 

oateniense: Mas, se vos ambos concordarem, antes disso 
daremos urn feeho a nossa diseussao aeerca dos 

com bebida. 

C[{nias: De que fecho falas? 

o ateniense: Se urn Estado se dispuser a fazee U50 da 
instituiqao em pauta de uma maneira legal e ordenada, 
encarando-a circunspeelamente e liherando sua pratiea 
com vistas a temperanqa, e eedendo a todos os demais 
prazeres analogamente e eonforme 0 mesmo prindpio, 
mas assumindo os Ineios de, Bobre eJes, exercer controle, 
ter-se-a u disposigao um metodo a ser empregado 
extensivamente; •• Be, todavia, pOI' outro lado, tal 

for enearada como urn folguedo e 
um que 0 goze da. permissao de heber 
'Iuiser (~com quem quiser e eomhinando isso emn todos 
as outros tipos de Iicenqas, ell nao daria (I IIlCU 

favoravel u pnll.ica de beber a tal Estado ou ta.l 
indivfduo, lIIas indo alem mcsmo do uso dOB crctenses 
e lacedemi'>nios, ('U daria minhn Hdesao a lei de Cartago, 

ordena que nenhum soJdaclo em campanha 
prove a fJ(''1ao embriagnnte, limitando-se durante 

lodo esse tmnpo a heber unicamentc E eu 
acrcscentaria que Ill! cidade Imnbern os escravos e 
escravas a provassertl; e (pIe os magistrados no 
desenrolar do ano de seu mandato, os pilotns c os juizes 
enqntlllto no nao 
hebessfml vinho 

de seils .leveres 
couselheiro 
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fisieo ou Bm:ide; nem tampOUGO urn homem ou uma 
mulher a noite, quando se propoem a procriar, Poder
se-ia eitar urn rnimero de outras GirGunstaneias 
nas quais 0 vinho nao deve ser hebido por aqudes que 

, 
sii.o pela reta razao e a lei. Por conseguinte, de 
acordo eom essu reflexii.o nao haveria necessidade 
alguilia para Estado aJgum de contar eom um grande 
rnlmero de vinhedos; e 5e todos os outros produtos 
agrkolas e todns os generos ali rncntleios seriam 
controladns, a produ'1iio de vinho em especial seria 
Illantida dentro d as menores e mals rnodestas 
proporqoes. Que este seja entao, e.gtrangeiros, 0 feeho 
an diseurso eoneerncnte ao vinho, 

Clinias: e COIn 0 que concordamos totalmente. 
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o ateniense: Eis que ~ssa qu~stiio estii encerrada. E ago

ra 0 que t~remos a dizer a cespeito da origem das eons

tituil(oes?* Niio sera. atraves dest~ ponto de vista que a 

vislumbraremos com maior facilidade? 


Clinias: Que ponto de vista? 


o ateniefMe: Daquele a partir do qual se cleve sempr~ 
observar 0 progresso dos Estados Ii medida que eami
nham rumo Ii virtude ou ao vieio. 

Clfnias: Mas que ponto queres diz~r? 

o ateniense: A observaQiio, como eu 0 suponho, de urn 
periodo de tempo infinitamente longo e das transfor
maQoes que nele oeorr~m. 

C!inias: Explieita 0 qu~ entende5 pOT i550. 

o ateniense: Diz·me 0 seguinte: aehas que serias capaz 
de iIldiear a longa duraQao de tempo transeorrida des
de que as eidades passaram a existir e os seres huma
nos vivem como cidadaos? 

CUnias: Seguramente nao seria uma faeil empresa. 

o atertiense: De qualquer modo, podes pereeher eom 
faeilidade que se trata d~ uma duraQiio imensa e ineo
mensuTllvel? 

CUnias: IS50 posso perceber com toda a eerteza. 

I 
o ateniense: Durante esse tempo, nao passaram a exis
tir milhares e milhares de Estados e, num eaIeulo simi
lar, milhares e milhares nao per~ceram? E nao apre
sentaram eles, cada urn por sua vez, todas as espeeies 
de eonstituiQoes eiclieam~nte? E nao aeont~ceu que, por 
vczes, 08 pequenos so tranformaram em groIldcs, os 
grandes em pcquenos, os melhorcs em pi ores, os pinres 
em melhor~s? 

Cllnias: Neeessariamente. 


() atenicnsc: Tentemos d'~5(:()hrir a caUBa desse proce>i
, so de transforma<;ao, se () pudermos, poi" queIIl sabe ~ 
,, isso poderia nos revelar a origem primeira das eonsti

tui<;()es, bern como a transforrmu;ao df:stas. 

Clfnias: Tens raziio e todos nos temos que nos empenhar 
Ilisso. Tu, expondo tua opiniao e n6s te aeompa 

() ,,{('nien,se: Porece-vos que os antigas tradi(:t"" 
'·Il.T'Tnon nlgllma vf:rdade? 
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CUnia:;; Quais? 

oateniense: Aqucla· segundo a qual 0 mundo dos seres 
hl1manos foi diversas vezes destruido por dihivios, pra
gas e IIluitos outros f1agelos, de tal modo que apenas lima 
pequena pon:;lio da especie humana sobreviveu.•• 

Cllnias; Todos considerariam tais relatos perfeitamente 
criveis. 


o oteniense; Pois bern, vamos nos ater, a titulo de 

exemplo, a imagem da eatastrofe que oeorrel1 ontcora 

atraves do dillivia. 


Cllnias: E que imagem poderiamos fazer dele? 

oateniense; Que aqucles que nessa ocasiao eseaparam 
it destrllil,iao devem ler sido prineipahnente pastores dos 
montes, pequenas eentelhas da espeeie humana preser
vadas nos cimos das montanhas. 

Clinias; J;: evidente. 

o ateniense; E que se aeres<;a a iSBO que individuos des
se tipo devem ter sido forc;osamenle irwxperientes nas 
artes em geral, e particularmente no que eoneerne a 
esses instrmnentos que os cidadaos utiJizam uns con
tra os outros ilas cidades a serviiio da ambi<;fio e da ri
validade e de todas as demais vilezas que coneebem uns 
contra os uutros. 

CUnias; Isso e certamente provavel. 

o ateniense: Pres1lll1iremos qu" as eidades situudas HilS 

planieies e proximas au mar furam inteinnnente des
truiidas na ocasiao? 

Clfnias: VamOK presumi~lo. 

o oleniense; E sustcntarmnos {pIe todos os implernentos 
foram perdidos e que suas dc,scobertm; imporlantes em 
todas as aries das quais podt'm ter sido detenlores, envol
vendo a politica 011 (Jutras c:ienciaH, desaparcA'.eram na

ocasiiio. Pois Sl~ sUpllsessemos que essas coisas - que 
born tivessem pennanccido todo esse teInpo ordclUldas 
tal cOino as venlOS atllalmente... como, JIIe!! CHro sellhnr, 
poderia ter havido Ingar para novas descohcrtas? 

C/{nias: Queres insinuar que lais eoi,.;as perrnaneeeram 
desGonhecidas para os hOlllens primitivos daquela 
ea pur mil haws e rnillrares de anos e quI" hu mil 011 dois 
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mil alios atras delas foram reveladas a D6da
10, outras a Orfen, outras a Palamedes, a arte musieal a 
Marsias e Olimpo, a lirica a Anfion e, em slntese, urn 
enorme milnero de (Jutras a ontros todas datando, por 
assim dizer, de ontem 011 anteontem? 

o ateniense: Estas ciente, Clinias, que omitiste teu ami
go, que foi literalmente um homem de ontern? 

Clim:as: Tu Ie referes a Epimenides? 

o ateniense: 8im, e a de que me refico pois de 
superou a todos, meu amigo, mediante aquela sua in
veniiao· •• da qual foi 0 efetiv() antol', como vos creten
8es dizem, embora IIesiodo a tivesse previsto e dela fa
lado muito antes. 

Cltnias: N(lS () dizemos, (~OIIl deito. 

o atenien.~e: Poderiamos entao afinnar que na epoca 
dessa destrui9ao os assllntos humanos estavam na se

uma imensa e aterradora soLidiio so· 
bre uma enorme superficie de terra, a maioria dos 
animalS destruidos e UIlS POllCOS rebanhos de hoi" e 
bando5 de cabraH que haviam sohrevivido fornecen
do eseasso sustento, nesse inieio, aos sem; boiadeiros 
e pastores? 

Cllnias; 8irn. 

Oateniense: E quanto aos assuntos ventiladns na nossa 
presente diseussao, a saber, Estados, cOflstitui.,oes e 
legislal,iiio - e-nos eabivel pensar que elcs pudessem 
ter retido qllulquer lelllbranya, falalldo no !!'end. de 

[ais assuntos? 


Cllnias: De modo algum. 


Oateniense: Mas n50 foi dessa situayao que brotou todo 

" noss/) sistema alual, Estados e 
leis, aeompanhados de uma grande (Juantidadl' de 
vkio e virtude? 

Ciinias; 0 que (lueres dizer? 

() nteniense: Imaginas, meu bom hom em, que os 
individuos daquela ePOca, que nada eonheeiam dos 
('()slmnes da vida urbana - muitos entre eles bons, out.r08, 
IIIIlIIS Iwviam atin!!'ido a ',ert"H,ao na virtude ou no vicio~ 

('lil/iu.s: All, til 0 disseste bern! te eompreerrdlOlll( 'S. 
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o ateniense: A rnedida que 0 tempo passon e nossa 
rnultiplicou-se, houve progres5o, £laO e mesmo? 

Progresso para a condivao agora existente. 


CUnias: Precisamente. 


o (lteniense: Mas, com toda a probabilidade, eles 
progrediram muito gradualmente e nao de 8ubito, 
exigindo para seu progresso uma euorme quantidade 
de tempo. 

CUnias: 8im, is so e sumamenle provavel. 

o atenien~e: Pois todos, imagino, sentiam ainda renovar
se 0 terror ante a ideia de deixar as eleva<;6es para 
ocuparem as planieies. 

C[{nias: Obviarnente. 

o atenien~e: E pelo fato de serem tao POIlCOS 

dias nao sentiam grande prazer ern Be verern? Mas como 
se os meios de transporte que lhes possibilitariam se 
visitarem rnutuarnente atraves de mar e terra haviarn 
todos praticamente desapareeido jUIItamente eorn as ar
tes? Dai eonduo que 0 relaeionarnento nao era nada 
faeil. Se por urn lado 0 0 bronze e todos os metais 
e rninerios nas minas haviam sido colhidos pelo diM:
vio e assim perdidos, por outro lado era extremamente 
difleil voltar a extrai-Ios; aIern disso, havia eseassez de 
arvores para derrubamento e de madeira, pois mesmo 
que ainda tivessem restado algumas ferramentas ern 
alguma parte das montanhas, estas se desgasta
ram, nao podendo ser :;ubslituidas por outras ate que 
os hornens redescobrissern a arte da metalurgia. 

CUnias: Realmcnte nao poderiarn faze-Io. 

o ateniense: E quanlas gera<;6es, supor, 
seriam necessarias para que isso neorresse? 

C/{nias: Muitissirnas, evidentemente. 

oateniense: E durante todo essc periodo, ou mesmo mais, 
todas as aries que reqlleriam ferro e bronze, e todos os 
demais metais devem ter permanecido em suspenso? 

Cl!nias: Certamente. 

o ateniense: Ademais, as revolll<;oes e as guerra" 
tambem desapareceram durante esse tempo e isto por 
muitas razoes. 
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Cltnias: Como assim? 

o ateniense: Em primeiro lugar, de,,-:ido a solidao, ali
mentavam uma disposivao armivel e arnistosa entre 8i; 
em segundo lugar, nan precisavam entrar em conflito 
por causa de alimento pois nao faltavam rebanhos 
eeto, ta)vez, alguns deles no inleio) e naquela epoca era 
principalmente com base nessas eoisas que os homens 
viviam. Afisim eontavam com hom suprimento de leite 
e carne e suplementavam seus estoques de viveres, de 
boa qualidade e em abundancia, mediante a ca<;a. Tam
bern conlavam com boa provisao de roupas, eobertores 
e moradias, bem como utensilios de cozinha e outros, 
ja que nan ha necessidade de ferro para as artes da 
modelagem e da teeelagem, as quais foram outorgadas 
a humanidade pela di,,-:indade para supri-Ia de todos os 
recursos para que a humana pudesse gerrninar 
e creseer sempre que caisse em tal estado de desola<,;ao 
Conseqiientemente, nao eram excessivamente pobres, 
e tlliIlpoUCO nao cram impelidos pela pressiio da pohre
za a brigarem entre si; e, por outro lado, visto que nao 
dispunham de ouro e prata, jamais podiam se tornar 
ricos. Ora, a comunidade que BaO conhece jamais nem 
a riqueza nern a pobreza e geralrnente aquela na qual 
5e desenvo]vem as personalidades mais nobres, pois ai 
nao ha espavo para 0 erescirnento da insolencia e da 
injusti<;a, das rivalidades e dos citimes. Eles cram, por
tanto, bons, tanto por essas razocs quanto por sua can
dura, como a chamamos, sendo c:'indidos quando 
ouviarn eoisas ditas mas ou hoas, lomavam 0 que era 
.lito por pura verdade e acreditavam. Nenhum deles ti
nha a perspicacia do homern moderno ern suspeitar de 
uma falsidade; aeeitavam como verdadeiras as afirma
voes feitas a respeito de deuses e seres humanos e nOf
teavam suas vidas por clas. Assim, detinharn inteira
mente 0 caniter que aeabamos de deserever. 

Clinias: Por eerto Megilo e en eoneordamos plenalllente 
I:OIIl 0 que dizes. 

() uteniense: E nao diremos n6s que pessoas vivendo 
por varias gerayoes dessa forma estavam condenadas a 
illuhilidade se comparadas eom os antediluvianos e os 
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hodiernos; e que eram ignorantes das artes em geral, 
especialmente das artes belicas que sao atualmente 
pratieadas na terra e no mar, inclusive aquelas artcs 
belicosas, que disfarQadas com os nomes de processos 
judiciais e ;;cdi<.;5es, caracterizarn as cidadcs, aparelha· 
das como estao pela palavra e pela a<.;ao para se agredi
rem esc provocarCJn danos reciprocaruentei e que cram 
tamhem mais dlndidas, mais corajosas e rnais Illoderll
da;;, e de toda sorte mais justas? A razao desse estado 
de cnisas j!i foi pOl' nos exposta. 

Cllru:as: I~: exato 0 que dizes. 

oalenienBe: Devemos tel' em rnente que todo 0 prop6sito 
do que dissernos e do que vamos dizer a seguir e este: a 
compreensiio da pOnslvel necessidade d,~ leis pOI' parte 
.los tleres hurnanos daquela epoca e identifica-;:ao de 
seu legislado 

CUnias: Excelente. 

o ateniense: Sera cab(vel nan linham 
dias !lao era 

aillda usual 
que naseerarn 

ainda a arte da e,.;crita, Iimitando-se a viver 
segllnao os costumes e 0 que era ehmnada de lei dos 
ancestrais. 

Clinias: IS50 C seguramcnte provavel. 

o ateniense: Enl.retanl.o, isso ia resultava numa 
de governo. 


C[{nias: Que espeeie? 


o aleniense: Todo1:l, aeredito, atribuern a essa epoca 11llla 

fOfma de goverllo haseada na autoridade • que, 
a prop6;;ito, continua existindo hoie entre grcgos e 
harharos em IJIuitos !lIgares. E, evidentemente, Hnmero 
mcneiOl1a tal forma de governo ern conexao corn 0 

sistema dOlluSstico dos dclopes·· quando diz: 

ll~,t'w nem a.<sembl,:ias delib...ratio<l.< f!elT/ ref.,"u/amentos I(~m, 


1'"lus nos ucos ric (xwernus nus cimos rlas Inontanha.. 


Ifabitrtrn, cad" lUll fazm/(io .<eu propr;o regululT/cn(u 


1*11"( I .'t.elJ.s/£lhoRe ,n.l1lh(>T(!s~ selFl COlfl.')f'lJ8 oizinhos se irnporta r . ••• 
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•• ·(lli~,qifr!, 112011[;: T01CHV & OUT uyopm OUTS 

UA'A Ol Y U\lf11',wV Op;;ffiV V(Uoucn Kapllva 

0;; ;;KUCH0C; 

nm8wv 118 UAOXffiV, OUO UAAllAWV 

Clinias: Este vosso poeta parec" ter sido encantador. Le
mos tambem outr05 verHOS dele e eram extrcmamente 
helos, embora na verdade lliio t.enhamos lido muito de 
tal poeta, ia qUI', n6s, eretenses, nao nos detcmos muito 
com a pocsia estrangeira. 

Megilo: Mas n6,,···· Him, e 0 considerarnos 0 melhor 
de todo:;, isto emhora 0 modo de vida qUi' el" descTlWf' 
ser sempre rnais propriamente ji'mico do que lacOnico. 
E nesta oportunidade de parece estar corrohorando 
admiravelmente tua afirmaQao ao atribuir (;Itl SlIB nar

0;; modos primitivos dos dciopes a 
sua 

o ateniense: Sim,o seu testemunho nos ap6ia, de ma
neira que iomu-Io t:omo prova de que forma" 
de governo dessa pOl' vezes, de fato existiram. 

Cliniw: Perfeito. 

o ateniense: E nao teria nascido entre aqlH,les grupos 
humanos que viviam dispersos em das scpamdos OU em 
familias isoladas devido aOB inforll'inios resultantes das 

tastrofes, onde os mais velho::; govt,rnavUlll ern 
a des transmitido pelm; pais, tendo des ern su

eessao a estes f'ormado urn {micn hando, como lnna ni
nhada de passaros, e vivcIIdo sob urn governo patriarcal. 
llma realeza, que era de todas as rcalcza;; a mais 

Cllnias: Com eeneza. 

o ateniense: Em seguida, deveJII tel' se eongrega(lo em 
grllpos maiores, fOl'mando rnu Itidoes maiorcs; 
prillleiramente dediearam-sc a nos f1anens 
.lns rnontanhas, fazendo cerea;; de hrutas panl 
se ddcnderem do.s animais fcrozet!, ate que finalrnente 
cOlIslrUlrarn lJlIla grande hahita-;:ao cornum unica. 

('/(llius: I~~ C(~rtHlnmlte prov{lvel que as Goisas tenharn 
lin 11I11'('ido a~,..,iJll. 
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o atenienge: E nao seria tarn bern provavel isto? 


Clinias: Isto 0 que? 


() atenien.~e: Que amedida que essas instalaliles maiores 

foram se desenvolvendo a partirdas rnenOTei5 originais, cada 
uma das instalaliles menores continuou a reter consigo 0 

membra mais velbo como chefe de familia e alguns habitos 
peculiares engendrados por seu isolamento mutuo. Como 
aqudes que os haviam gerado e educado eram diferentes, 
tarnbem seus costumes relativos aos deuses e a si proprios 
diferiam, sendo mais ordenados onde seus asc,cndentes ti
nham sido ordenados, e mais corajosos onde ele~" haviam 
sido corajosos; e assim os pais de cada da no devido tempo 
inculeararn ern sellS filhos enos filhos de sellS filhos sua 
propria meTltalidade~ chegando eles entao a comunidades 
maiore~", cada IlIlIa dela:; dotada de leis proprias. 

CUnias: Isto parece evidente. 


() atenien.~e: E necessariamente cada cIa tinha ern alta 

conta suas proprias nao tendo em tao alta conta as 

leis de seus vizinhos. 


CUnias: 

() ateniense: Pareee que inadvertidarnente pusemos 
nossos por assim dizer, na origem da legisIar;ao. 

CUning: Realmente. 

o ateniense: 0 passo neeess{rrio seria essas pes
soas das comunidades se reunirem e escolherem alguns 
membros de cada clii que, depois de lim exame dos cos
tumes de todos os cHis notificariam publicamente 
05 lideres e ehdes tribais (que poderiam scr ehamados 
de seus reis) daqueles costumes os haviam agrada
do mais, recomendando sua ador;ao. Esses membras se
riam ehamados eles mesmos legi~ladores, e quando ti
ve:;sem estabelecido os chdes COUIO magi.strados e cstru
turado IlIna aristocracia, ou possivelmente ate mesmo 
uma monarquia a partir da pluralidade de patriarcados, 
todos passariam a viver sob a nova forma de governo. 

Cf{nia~: 0 proximo passo seria tal como desereveste. 

o ateniense: Prossigamos de modo a nos rcferir a uma 
tereeira forma de governo na qual estao combinados 
todos os tipos e variedades de forrrms de govcrno tanto 
quanto Estados. 

CUnias: E que forma e essa)' 


() ateniense: A mesma que 0 proprio Homero mencio

nou apos a segunda ao dizer que a terceira forma sur

giu assim... Eis seus versos: 


Fundou ele Dardania quando ainda 
A sontu ilion nao fora constw,da 
Na planicie, uma cidade pam humarws rnortwB, 
Mas ;nda habitaoam eles nas encostas eleoada" 

Do Ida de muitas jontes.• 

• ,t){lfada. K¥. 216 () 21g: Kncrcre be 


rroAumouKou IOll~ 

eV rr~:bt(jl lu:rroAlcrTo, rrOA1\; ~lepomnv 


UAA ~e urr(J}p~lu~ (J}KOUV 


Realnwnte ele profcre estes seus versos, bern como aqueles 
em relar;ao HOS ddopes como se falando segundo a 
divindade e a natureza, pois sendo divinamente inspirados 
quando ela canta, 05 poetas (:om a ajuda das Gra<;ns e das 
Musas com frequ€mcia captam a verdade historica. 

CUnias: 1550 e certo. 
~, 	 o ateniense: .Agora avancemos ainda mais no mito que 

nos ocorreu pois talvez POSSH nos sugerir algo com relar;ao 
a materia que temos em vista. Dcveriamos nos faze-lo? 

Clinias: Com toda a certeZH. 


() ateniense: Ilion foi fundada, dizemos, quando hOlIve 0 


deslocamento das regioes elevadas para uma grande e 
e.xcelente planicie sobre um outeiro dc pouca altura junto a 
lI1uitos rios que tinham suas nasc,cntes nos eimos do Ida. 

CUnias: Assirn se diz. 

o ateniense: E supor que iSHo sucedeu muitas 
MilS depois do diluvio? 


Clinias: Com certeza sim muito tempo
r~ 
() atenien.~e: E de qualquer pareee que as pei>'.' 
liOUS se esqueceram estranhamente da catastrofc que 

instalaram sua cidade 
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C[{nia.'>: 0 que torna evidente que um tempo ba~tante 
eonsidenlvel as separava de tal catastrofe. 

o ateniense: Por eBSH tambem, como a 
humana se multiplicara, muitas outras cidades tinham 
sido fundadas. 

C[{ni(M: t daro. 

o ateniense: E eBsas cidades, adcmais, ataearam ilion 
por terra, e tambem provavelmente por mar, visto que 
nessa epoca todos faziam usa do mar destemidamente. 

C{{nias: Assim pareee. 

o ateniense: E depois de um assedio de dez anos os 
aqllells saqueararn Troia. 

C[{nias: Preeisamente. 

o ateniense: Ora, durante esse perfodo de dez anos, que 
foi () tempo que durou 0 assedio, a situ8.;ao domestica 
daqucles que sitiavam Troia foi muito prejudicada de
vido as insurreiyoes da juventude que, pm oeasiao do 
retorno dos soldados as silas proprius eidades e lares, 
nao os recebeu condignamente e eom iustica. mas de 
uma tal maneira que se 
assassinatos, massacre>; c desterros. COTlsequentemen
te os banidos pelo mar e devido ao fato de ter 
sido Dorieus 0 q lJem os reuniu des adotaram 0 nome 
de d()rios em Ingar de aquelJs. Mas qllanto HOS eventos 
que se sucedem a partir daqui, as lradi.;:oes dos lacede
nl('mios os narram cornplelmnente. 

Megilo: Decididamente. 

o (lteniense: E agora, como se por divina, 
retornarnos mais ulna vez ao proprio ponto da nossa 
discussilo sobre as leis quando a nossa nos 
fazia mergulhar no HSHunto da HHlsica e dOH banquete" 
(~('In bebida; e podemoB, por assim dizer, executar uma 
rctomada do arhTllmento, a discussiio tendo atingido esse 
ponto, ou 0 estabelecirnento da Lacedemoniu, a 
respcito do qual v{)s vcrdadeinuncnte dedarastes ter 
sido ele hem como 0 de Creta fllndados em leis afins. 0 
CllfSO tortuoso de nossa diseussilo e nossa excursilo £lor 
varia,; forma, de goveruo e funda.;:iles rcsultaram num 

gallho: discecnimos um prirneiro, urn se/,TllTldo e 
lIm tereeiro Estado,o • todos, como Sllpomos, sucedendo 
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llln ao outro nas tundagf\e,.; que oeorreram no de5enco 

lar de muitas e longuissimas eras. E agora este 

quarto Estado,'" 011 nagao, se 0 preferis, que esteve 

outrora a caminho de sua c esta agora funda


8~tnd(1do. Se Dudel'mos conduir de tudo iSBn quais dessas fun· 

estavam conetas e quais, erroneas, Guai" leis 


garantem a segurallga do que eSla seguro, 

que esti'! arruinado e quais 


quais partieularidades) produziriam a felieidade 

do Estado - teremos, entao, Megilo e Cl£nias, que desere

vel' essas eoisas novamente, recome.;:ando do infeio a 

T!lenOS que nao tenhamos nenhurna obje.;:ilo as Tl08sas 

previas 


Posso assegul'ar-te, estrangeiro, que se algulll deus 

nos prornetesse que fazendo eSS8 segunda tentativa de 

nvestigagao da ouviriamos um discurso que 


nao seria pior netll mais eurto do que este que estamos 

aeompanhando, eu, de minha parte, faria um longo 

caminho para ouvi-Io, e esse dia me pareceria curto, 

embora de falo estcjamos do solstieio de verao. 


o aleniense: Assim me parece que devarnos 
eom Bossa investiga.;:ilo. 


Corn toda a eerteza. 


o ateniense: Muito bem! Entao vamos nos transportal' 

epoea quando a Lucl'demonia, 

a Messenia e suas 


I'oram cornpletamente sllbmetidos, 1l4egilo, a vossos 

untepassados. SehTllIldo a tradi.;:no, eles se decidiram em 

HI~guida pela divisao de Huas hostes em tres partes e pela 


de tres Estados, a saber: Argos, Me;;senia e 
I.ucedemonia. 

Perfeitamente. 

:~ () aleniense: E Temenos tornOll-se rei de Argos, 
Cresfontes da Messenia, e Prodes e EUrlstines da 
IAH,,~dem6nia. 

Mf'giio: Estou de acordo. 


() ateniense: E todas a" popula.;:5es daquela 

qne socorrerianl esses reis se al!!'I.H~m tentasse 


.l .. slrllir seu reinoH. 


EXHtHITwnte. 
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o ateniense: F: a dissoluo;;ao de urn reino ou de 
governo que jamais foi dissolvido antes causada por 
qualquer outra ayao salvo ados proprios governantes? 
Ou senl que tendo colocado est.'). questao lui pouco quan
do tratamos dessa materia a esqueeemos agora?· 

Megilo: Como poderiamos te-Io esqueeido?
• (I') aleniel(<iI! ge le!Cle (10 

~WIO I. (~,t.) 	 o aleniense: Bern, desta vez estabeleeeremos melhor 
nossa tese pois aportamos amesma doutrina agora, pdo 
que parece, ao lidar (:om fatos historicos, E por eonse
guinte nao nos deteremos no seu exame em abstrato 
mas nOB referindo a eventos efetivos, Ora, 0 que aeonte
eeu realmente foi 0 seguinte: eada uma das tres easas 
reais e as eidades a clas submetidas juraram entre si 
segundo as leis que haviam estabeleeido obrigando tanto 
governantes quanta suditos, que os priroeiros com 0 

passar do tempo eo progresso da raya Be eonteriam no 
sentido de nao tornar sua autoridade mais severa, e que 
os segundos enquanto os governantes se rnantivessem 
fieis a sua prornessa jamais transtornariam a monar
quia des mesmos, como tambem nao permitiriam que 
outros 0 fizessem; e ambos, governantes e povos subme
tidos, juraram que os reis deveriam auxiliar tanto reis 
quanto povos em easo de injustiya, e os povos tanto po
vos quanto reis em caso identico. Nao era iSBu? 

Megilo: Era, 

o ateniense: Nas formas de governo legalmente estabe
leeidas pelos reis ou por outros - nos tres Estados, nao 
era este 0 prindpio mai" importante? 

Megilo: Qual? 

o ateniense: Aquele segundo 0 qual dois Estados deve
riam sempre se unir contra 0 tcrceiro scmpre que este 
desobedecessc as leis estabelecidas, 

Megilo: Evidentemente era, 

o ateniense: Ora, certamente a rnaioria das pessoas iIl
sistiam que os legisladores deveriam promulgar urn tipo 
de leis que a massa popular aceitasse voluntariamcnte, 
do rnesmo modo que se in~isliria para que lreinadores 
e medicos tratassem e curassem 05 corpos humanos de 
maneira agradavel, 

ll4egilo: lsso eexato. 
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o ateniense: Mas na verdade amillde temos que nos 
contentar eom 0 fato de alguem levar a salide e 0 vigor a 
urn eorpo sem dor excx:ssiva. 

Mebriio: Essa e a plena verdade. 

o ateniense: Os homens daquela epoca contavarn corn 
urna outea vantagern que era de grande valia para faci
litar a legislayao. 

Mebrilo: E qual era ela? 

o ateniense: Seus legisladorcs, no seu empenho de esta· 
beleeer a igualdade do;; bens, estavam livres da pior das 
aCllsayoes que aeontecem eommnente em Estados onde 
vigoram leis de tipo diverso, quando qualqucr urn se 
propoe a transtornar a ocupayao da terra ou propoe a 

das dividas visto que percebe que sem a ado
yao dessas medidas a igualdade nunea poderia ser pie
namente assegurada, Em tais casos, se 0 legislador ten
tasse transtornar quaisquer dessas todo urn povo 
o confrontaria dizendo-Ihe para nao mudar 0 irnutavel, 
e 0 amaldiyoaria por introduzir redistribuil,iOes de ter
ras e supressoes de dividas, reduzindo todos a impoten
cia. Mas os d()rios dispunharn dessa vantagem adicio
nal, qual estavam livres de todo medo de eausar 
animosidade: podiam dividir sua terra sem contesta
yao e nao tinham dividas de monta e antigas, •• 

Megilo: :f~ verdade, 


o atenien.~e: Ora, como cxplicar, exeelentes o 

fato de seu estabclecimento e sua legislayao terem se 

tornado tao ruins? 


Megilo: 0 que queres dizer? Que falha podes ai eneontrar? 


o ateniense: Esta: havendo tres 1':5tad05 estabelecidos, 
dois dele:;,··· rapidamente destruiram sua Gonstitui
c.;ao e suas leis, apenas urn deles permaneeendo esta· 
vel... e este foi 0 teu Estado, Megilo. 

Megilo: Esta questao nao e nada faeiL 

o ateniense: E no entanto em nosso exame e investiga
c.;i'io deste assunto, [lOS dedicando ao s6brio das leis 
dn maneira que eompete a homens velhos, e imperioso 
q IW prossigamos em nossa jornada sem pesar, como 
oli~semos auando partimos. 
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Megilo: Certarnente, e preci~o que como dizes. 

o ateniense: Bem, que leis ofereeeriam Illelhor assunto 
para investigayao do que as leis 
Estados cram governados? Ou, existiriam Estados maio
res ou rnnis notorios em rela<,;ao aos quais pudessemos 
investigar 0 ebtabelecimento? 

Megilo: Seria difieil encolltrar exemplos superiores a esses. 

o atenicnse: E bastallte 6bvio que as pessoas daquela 
epoea visavam com sua organiza<,;iio a suprir lima prote
"ao adequada niio 56 para 0 Pelopolleso como tam bern 
para toda a llClade llO caso de mil ataque de qualquer 
povo barbaro, exatamelltc como os alltigos habitantes 
do territ6rio de ilion se haviam sentido na sua arrogan
cia estimulados a ernpreender a Guerra de Tr6ia eonfian
do no poder assirio como cste fora no }'einado de 
Nino,· pois muito do esplfmdor daquelc Imperio ainda 
subsistia e as pessoas daqnela epoca terniam 0 sen po
dcr eonfederado, tal como nos hoje tememos 0 Orande 
Rei . •• Pelo fato de 'I'd)ia ter sido uma parte do 
assirio, a segunda··· tomada de Tr6ja representava UIna 
seria aCllSa~aO contra os gregos. Foi em fun<;:ao de tudo 
isso que as fon;as d6rias estavam naqnela epoca organi
zadas e distribuidas entre Ires E~tados sob a soberania 
de pdncipes irmii08, os filhos de Hcracles,···· 0 que 
era eonsiderado admiravel e nos seils rC(~llrsos superior 
mesmo as fon,;as que hav-iam man~hado contra Tr6iu, pois 
os IWIIlens estimavam, em prirneiro lugar, que 
nham de melhores ehefes do que os pel6pidru;·· ••• nas 
pessoas dos filhos de Heracles e em segundo lugnr que 
esse exen~ito era de valor superior ao cxcreito que ruma
fa para Tr6ia, estc ultimo, aqueu, tendo sido decidida
mente derrotado pdo primeiro, que era d6rio. Nao deve
rfamo" n6s Impor que era dessa lnuneira, e eom es~a in
ten<;i'io que os homens daqucla eponl se organizav(un? 

Certamente. 

o aleniensc: Nao e tambem provavel q Ill' supunham ser 
ess(~ um sistema estavd e tendente a perdurar mui1issi 
lllO tempo visto que tinham eompartilhado muitns Itt 
bores (' perigos, e ermn e.Olnandados pOI' ehefe!; de uma 
llniea famIlia (sendo seus prlneipes, irmiios) (" vist.. que, 
adcmais, havialn eOllsultado varins adivinhos e, entre 
outros, Apolo em Delfos? 
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Livro III 

Megilo: Nao hli dllvida que is~o e provavel. 

() ateniense: Mas pareee que tais grandes expeetativas 
de~vaneccram eelereulente, ('om a unica exce,;ao, COTno 0 
dizemos, de Hma pcqucna parte, °vosso Estado da Lao', 
nia; e desde cntao ate a atualidade «ssa parte nunca ees~ 
sou de fazer guerra c.ont.ra a" OIHras dum;, e todavia se 0 

plano original tivesse sido cOTlcretizado no sentido da 
nniiio, urn podGe belieo invencivel teria sido eriado. 

1I1egilo: IS50 corn toda a eerteza. 

() (ltenien.~e: Entii.o como e por que meios tal plano foi 

fruBtrado? Ni'io valeria a pena inquirir que golpe do 
destino······ teria arruillado Ulna III] iiio 
eH ••••••• tao grandioBa? 

fl.legao: Sirn, pois caBO se negligenciasse tal COISrt, prova 
ve\mente niio Be encontraria alhures eonstitui<;oes ou 
leis que preservassem interesses tao legitimos e grandio
50S ou que, ao eontnirio, os aniquilassem eabahncnte. 

() atcniense: Neste em;ejo, cntao, pOT Ulna 
corno pareee, ern barcanlOS THuna investigavao dt~ ccrta 
irnportancia. 

Megilo: Indubitavelmmlte. 

o aleniense: Ora,meu caro senhor, nao irnagimun ineolls
cientenlente os seres Illunauos mn geral, corno n6s prcsell~ 
ternente, que todo br:lo objeto em que pousafll (I olhar pro~ 
dllziria resultados maravilhosos se all,'l.J(~m simplesmente 
cmnpreendesse a maneira correta de fazer um bow usn 
dele? Contudo, no que coneernc a flISs, sllstnntar uma tal 
ideia relativumente ao assunto que depammos seria pos
sivelmente tanto enado quanto contrario a natureza, 0 

rnesrno sendo verdadeiro em conexiio corn todos os outros 
eaRos nos os homens sustentam tais ideias. 

() que qnewb dizer? E que diz('nnos do que se 

ria 0 prop6sito de tuas palavras? 

o ateniense: Ora, men bOTn scnhor, e de rniln IIJesrno 

que acabo tiP, zombar, pois quando contemplei essa 01'

ganiza<;-ao da qual estarnos falando julguei-a uma coisa 

estupenda e pensei que ~e algucm tive~se feito llm bom 

uso dela naquela epoca, teria se I'evelado, como disse, 

11m tesotlro J)fodi!!:ioso para os gregos. 

149 

•••••• 't'uX11. 0 

a(~l;:O. n ~o,tn (lin '~ilcr. 

••••••• ,~ roQov,n 

aDa'OUla 110 fir" f'''I1UriO 
vitr.'(lV 

mll/i(io. di,~/,(!Nrii(J, "00 

Imhri('fI11/in t1C(:(;~8(lIH(ltllmllJ: 

O.lfJ(tI1IS(1dolJ(! 

P(1Ilf(,~ I'oni,;;bfli'.ttl ;'(1,\(1 (l 

!ltI1I'IOH(lQ;il(ldr do 

(I/,,\O,ilU(J 11111110 do OOf'(Wi/O de 

(UIl$lK't'LOVla, 

O,/l$IKWOVICt). 

http:c.ont.ra
http:r."Of'jjilrflimC<1.rr


Platao As Leis 

Megilo: E nao foi absolutamente acertado e sensato de 
tua parte dizer iSBo, e da nOSBa endossa-Io? 

o ateniense: Talvez, embora eu conceba que todos quan
do contemplam algo grande, poderoso e sao ins
lantanearnenle atingidos pela de que se seu 
possuidor soubesse como empregar um instrumento de 
tal magnitude e qualidade, poderia prornover sua 
felieidade mediante muila;; realizaeoes rnaravilhosas. 

Megilo: E nao e e5sa urna legltima! te 

parece? 

o ateniense: Examina pOlS as COl1S10erac;:oes 
la~ao a quaisquer objetos, conferem legitirni(lade a esse 
louvor. E a eome~ar pelo assunto neste momento discuti
do: se os hornens que se achavam entao cornandando 0 

exercito soubesseIll como organizar eonvenientemente 
suas for~as, eomo teriam logrado 0 exito? Nao deveria 
ter sido consolidando tais for~as com firmeza e as con
servando perpetuamente, de modo que poderiam tanto 
assegurar sua propria liberdade quanlo ser senhores de 
todos aqueles que escolhessem, e de modo q He eles e sells 
filhos pudessem fazer 0 que lhes aprouvessem alraves do 
mundo dos gregos bem como do rnundo dos barbams? 
Niio seriam essas as razoes nelas auais seriam 101lvados? 

Certamente. 

o ateniense: E em todos os casos em que alguem faz 0 

discurso do Iouvor ante a opulencia, ou a vista de hon
ras que distinguem famHias ou de qualquer outra coisa 
do genero, nao seria correto dizer que ao empregar tal 
discurso, esse alguem tivesse sobretudo em mente que e 
provavel que 0 possuidor dessas coisas concretizaria 
todos, ou, ao menos, a maioria e os mais caros entre os 

seus desejos? 

Mcgilo: Parece-me ser iSBO provavel. 

o atenien.~e: Ora, vejamos... ha algum desejo - aponta
do por nossa discussao - que seja comum a todos os 

seres humanos? 

,"'fegilo: Qual seria esse? 

o ateniense: Aqucle segundo 0 qual tudo - ou ao menos 
tudo que ehumanamente possfveI- acontecesse de acor
do com as exigencias de nOBsa alma. 
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UvroIll 

Megilo: Com certeza. 

o atenieru;e: Bem, eonsiderando--se ser f>~"te 0 1108S0 
comum e constante, seja na infancia, na matrrridade ou na 
velhice, deveriam ser a favor dele nossos continllos votos? 

Mas e claro. 

o ateniense: Ademais, em nome de 110580S 80

marfamos aos seus nossos oroorios volOs. 

Com certeza. 

o ateniense: Ora, urn filho, que e umu eamigo 
do homem que eseu pai. 

Certamente. 

o ateniense: E, no entanto, um pai pedira frcqiienternente 
aos deUSf"B que as coisas que seu filho solicita possam nao 
ser de modo algum concedidas conforme 0 voto do filho. 

Megilo: Queres dizer quando 0 filho que supli(~a e ain
da jovcm C loIo? 

o atenieru;e: 8im, e tarnbem quando 0 pai, ou por ser ja 
velho ou por scr jovcm dcmais, destitufdo de todo senso 
do direito e do justo, cede a veementes suplicas a favor da 
paixao (como aquelas de Tesell contra Hipolito, que en
contra urn fim desventurado· ), enquanto 0 filho, ao con
trario, dispoe de urn senso de justi<;a. E neste caso sUpOes 
que 0 filho acompanhara 0 pai nas suplicas deste? 

Megilo: Cornpreendo 0 que queres dizer. 0 que preten
des dizer, a meu ver, eque aquilo que um homem deve 
suplicar e anelar pelos i:>eUi:> votos nan e que tudo cami
nhe segundo seu pr6prio desejo visto que seu desejo 
de maneira alguma acata slIa pr6pria razao. t sim peia 
vitoria da racionalidade que todos n6s tanto Estados 
quanto individuos devernos 8uplicar e Iutar. 

o ateniense: 8im, e que, eu ativaria vossa mcm6ria bem 
como a minha, de eomo foi dito bem 0 Iembrais) no 
princlpio que 0 legislador do Estado ao estabeleeer suas 
delermina<;oes tem sempre que levar em conta a 
raeionalidade. A injun(;ao que apresentastcs IS que 0 

bom Iegislador tinha que moldar todas suas leis com 
vistas na guerra; eu, por outro Iado, sustentei qne enquan
to conforme vossa injunc;:ao as leis fossem moldadas ten

do como referencial apenas uma das quatro virtudes, era 
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Platao - As Leis 

realmente essencial considerar a virtude total e acima de 
aqual 

'h"""~L<'U""" apaixao e 
ao desejo· • que as aCAJmpanham. E agora a discussao re
tornou outra vez ao mcsmo ponto, de sorte que repito nes
te momento minha afirllla<;iio anterior, a titulo de grace
jo, se prderis, ou com gravidade. Estimo que a 811plica 
cDnstitui urna prlitica perigosa para aquele que esta pri
vado dn razao e que 0 que cle obt.ern e 0 oposto de seus 

segurHlIlente espero que, na lIledida que 
o argumento reeem-proposto, pereebereis 

que H causa da rUlua desses reinos e de sell projeto na 
totalidade nao foi a eovardia 011 a da arte da 
guerra por parte dos governantes 01.1 que deviam 
ter sido sells stl.ditos, mas que aquilo que os aniquilou 
forum vieios de outros generos, e espeeiallllente ignori'm
eia d05 interesses maiores da hurnanidade. Que este foi 0 

curso dos eventos entao, que ai nda perdura scmpre que 
tuis eventos oeorrem e que serA semelhante no futuro 
isto, eom vossa permissao, me empenharei em deseobrir 
no dec.()rrer da proxima discllssao, tornando-o 0 mais da
1'0 que possa avo;;, tneIL', exeelentes 

Clinias: Cumprimentos verbais tern peso precano, es 
trangeiro. Mas pela ao;;ao, se nao palavra, prestare
mOB uti os mais elevados cumprirnent.os atentando an
siosamente ao teu diseurso, e e assim que 0 homem livn' 
demonstra se os cumprimentos sao espontaneos ou nuo. 

o ateniense: Muito bern, Clinias. Fa<;amos como dizes, 

Clfnias: Assim sera, se os deuses 0 quisert:-m.··· 
Has prol>segue falando. 

o ateniense: Bem, a fim de avam,;ar na senda de nossa 
discussuo, afirmamos quo foi a i!l:llorancia soh sua for
ma mniH aguda que naquela 
que descrevemos, (' que, naturalrnente, continua prn
duzindo 08 mesrn08 resultados; e se assim e, condui-se 
que 0 legislador precisa proeurar instalar nas (:idades 0 

maximo posslvel de sabedoria e dest"nraizar a estulti
cia· ••• 0 rrulxiUH. qu e seu o permitir. 

Clfnicts: Obviamente. 

() atenien.~e: Que 
{naio!"? Vede sc V(lS ('ont'lornAl":;;' 

para mim e esta... 
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livro III 

Clinias: Qual? 

() ateniense: A que vemos naquele que odeia em lugar 
de amar aquiln que julga ser nobre e bom, ao mesmo 
tempo que ama e acarinha 0 que julga ser mau e 
to. Essa falta de harmonia entre os sentimentos de dol' 
e prazer e 0 di8cernimento racional 0, eu 0 sustento, a 
extrema forma de igllorancia e tambem a maior por
que epertinente amaior parte da alma, ou 
que sente dor e prazer, eorrespondente a massa popu
[acional do Estado, ••••• Assim sempre que essa parte 

se opfie ao que pOl' natureza sao os principios regulado
res (conhecimento, opiniao 01.1 razao), charno essa con-

de estultlcia soja num Estado (quando as massas 
desobedecem os governantes e as leis), num indivi
duo (quando os nobre;; elementos racionais que exis
tern na alma nao prodllzem nenhum bom efoito, mas 
precisamonte 0 contrario). Todas estas eu teria na COB
ta das mais discord antes formas de ignorancia, seja no 
Estado ou no indivfduo, e nao a ignorancia do artesao, 
se e quo nle entendeis, estTllngeiros. 

CliT/illS: Entendernos, caro amigo, e coneordaTnos. 

() ateniense: Entiio que fique assim resolvido e dedara
do que nenhum controle sera eonfiado a oidadaos de
lentores de tal ignoraneia, mas 8im que estes serao l'e
provados por SUIl ignoranein, mesmo sendo experientes 
no raeiodnio, treinados em todns as hahilidades e em 
tudo que prolllove a agilidade da alma, cnqllanto aqlle
les que detern uma disposi<;uo mental oposta a eosa, 
doverao SOl' eonsiderados s{lbios, ate mesmo Be - como 
diz 0 oroverhio .. " Nao sHbem nem ler nem nadar". A 

senl narrnonla, mens 
existir sequel' Ii mais infima 

ria? E irnposslvd. E a maior e melhor das harmollias 
seria tida com justeza eomo a maior sahedoria, da 
compart.ilha aqude que vive a razao, cnquan
to aquelc a quem ela faIta smnpre se revelara urn des

truidor de casas······ e jamais urn salvador do Esta
do devido a sua ignoruncia dessas materias. Portanto, 
que tal enuneiado permuneya, eonfoI'll1e (I dissemos hA 

!,OIlCO, como unl dos nossos axiomas. 
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(11.1.) 

Platao - As Leis 

Cl{nias: Que permanet;a. 

o ateniense: Nossos Estados, presumo, necessitam con
tar com governantes e governados. 

Cl{nias: E claro, 

o ateniense: Muito bern. Quais e quantos sao os dtulos 
ou direitos, sob consenso, de autoridade e de obedi€m
cia existentes tanto nos Estados, grandes ou pequenos, 
como nos ambientes domesticos? Nao sera urn deles 0 

do pai e da mae? E, no geral, nao sera 0 direito dos pais 
de governar seus descendentes universalmente justo?· 

Cl{nias: Certamente. 

o ateniense: E depois desse 0 direito do nobre governar 
o nao-nobre," e a seguir como urn terceiro direito, 0 

dos mais velhos governarem e os mais jovens serem go
vernados.·· • 

C[{nias: Esta certo. 

o ateniense: 0 quarto direito e 0 que exige a obedi€mcia 
dos eseravos diante do mando dos senhores. 

Cl{nias: E indiscutivel. 

o ateniense: E 0 quinto e, eu 0 imagino, 0 do mando do 
mais forte sobre 0 mais fraco. 


C[{nias: Acabas de formular uma forma de autoridade 

verdadeiramente compulsoria. 


o ateniense: E que predomina entre todos os seres vi

vos, sendo "de acordo com a natureza ~, cOIno 0 disse 

Pindaro de T'ebas. 0 mais importante titulo ou direito 

e, aparentemente, 0 sexto, 0 qual determina que aquele 

que carece de entendimento deve acatar, e 0 sabin con

duzir e comandar. Ora, neste caso, meu mui sapiente 

Pindaro, ell nan diria eertamente que <\ contra a natu

reza, porem inteiramente de acordo COIll ela - a autori 

dade exereida Hem eonstrangimento pela lei sobre os 

governados qne a aceitarn volllntariamente. 


Cl{nias: Urna justissima observa",ao. 

o atpniense: 0 favor dos deuses e da fortuna caracteri 
zn a setima forma de governo, na qnal urn homem se 
adianta para urn lane(: da sorte c declara qlW se ganhar 
"era com justi",a 0 governante, (, He nao 0 conseguir as
sumira S(,11 Ingar cntn, os goV(:rnados. 
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LivroIII 

Clinias: Corretissimo. 

o ateniense: "Ye, 0 legislador... ," eis 0 que poderiamos 
dizer participando do jogo de urn daqueles que ence
tam despreocupadamente 0 labor legislativo, " ... quan
tos sao os direitos que concernem aos governantes, e 
qual e a oposit;ao essencial que os separa? Descobri
mos aqui agora uma fonte de divis6es que deves reme
diar. Assim, em primeiro lugar, junta-te a nos no inves
tigar como aconteceu e devido a que transgressao des
ses direitos os reis de Argos e Messenia provocaram a 
ruina tanto para si como para 0 poder da Grecia, for
midavel como era este naquela epoca. Nao teria sido 
atraves da ignorfmcia daquele justissimo dito de Hesio
do, a saber, 'Amilide e a metade maior que 0 todo'?" •••• 
No caso de ser prejudicial tomar 0 todo, sendo a meta
de suficiente, julgava ele conclusivamente a favor da 
superioridade do moderado sobre 0 imoderado, do 
melhor sobre 0 menos born. 

C[{nias: Justlssimo, realmente. 

o ateniense: E entao, a nosso ver, junto aos reis que 
isso aparece usualmente para a ruina deles ou junto 
aos povos? 

C[{nias: Provavelmente isso e, prineipalmente, uma 
doent;a dOB reis que se comprazem na soberba e na 
voluptuosidade. 

o ateniense: Nao e evidente que aquilo pelo que esses 
reis se empenharam inicialmente foi obter 0 melhor das 
leis estabelecidas, e que nao estavam de acordo entre si 
quanto ao que haviam prometido e jurado, de modo 
que a discordia - gozando da reputat;ao de sabedoria, 
mas realmente, como asseveramos, 0 fastigio da igno
rancia - devido a sua dissonancia e falta de harmonia, 
conduziu todo 0 mUIldo gregn a ruina? 

Cl{nias: Assim pare(:e, seg11ramente. 

o ateniense: Muito bem. Quc precau",ao deveria tomar 0 

legislador na epoca ao promulgar as leis a rim de Sf: pro
teger contra () desenvolvimento dessa doen<;:a? Pdns deu
ses, para percebi\-Io agura niio se exige grande sab.:doria 
(: nem se trata de algo difieil de ser reeonheeido, mas 
aquele que 0 tiveRse previsto naqudes dias - se possiv(:1 
rosse preve-Io - teria sicln alguem mais sabin do (Iue n6s. 
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Megilo: Ao que estas aludindo? 

o ateniense: Observando-se 0 que aconteceu, lltfegilo, entre 
vos, lacedem6nios, e facil perceber e depois de permber 
afir-mar 0 que devia ter sido feito 

Megilo: Se ainda mais claro em tuas palavras. 

o atenierzse: A mais clara das afirma<;:oes seria esta... 

Megilo: Qual? 

o atenien.~e: Se descurarmos da regra da medida atri
buindo coisas de demasiado poder a coisas demasiada
mente pequenas, sejam velas as ernbarca<;:oes, alimen
tos a05 corpos, eargos administrativos as almas, entao 
tudo se transtofnan't, e funeionarao mediante 0 exeesso 
da dcsmedida, resultando em alguns eaSOB em disrurbios 
eorporais, nOlltros naquele r",b,mto da desmedida que 
e a injusti(;a. 0 que temos, portanto, a conduir? Nao 
sera isto? .. ou seia, que nao existe, meus amigo;;, lHna 
alrna rllortal euja natureza, enquanto joveIIl e irrespon
savel, jamais seia capaz de Be eolocar na mais elevada 
posi<;:ao de mando na Terra sem ter a mente empan
turrada da maior das enfermidades, a estultieia, e 
granjeando a abomina<;:ao de seils amigo8 mais 
mOB; e quando isso ocorre, rapidamente arruina a pr6 
pria alma e aniquila II totalidade de seu poder. Exen~er 
prote<;:ao contra isso mediante a percepo,;ao da d,wida 
medida constitui a larefa do grande legislador. Por con 
seguinte, a mais razo/ivel con jectura que nodeIllOS esta
helecer no momento a respeito do que 
cido naquela '&poea pareee ser esta ... 

Megilo: qual? 

o ateniense: Para come(;ar, havia urn deus zelando £lor 
v"s e, antevendo ele 0 futuro prendeu dentro de limites 
apmpriados 0 poder mal fazendo eom que vossa linha
gem deixass,~ de scor simples para ser dupla.· Em segui
da, UTll c<"rto homem·· no qual a natureza humana 
foi mesclada ao pnder divino, vendo que vossa realeza 
ainda permaneeia tnrnada de delirio febril, combillou 
II for~a orgulhosa cia rw;a com 0 poder ria temp,:rallya 
dos vdhos, <lando uo poder do cOllselh .. dos viute f' oito 
anciiios 0 IIWHIIlO pc"" daqude dos reis no eXHllle dOH 

aSsllntos lnais lInportanteH. Nl:l se(Jil~ncia. 0 VO!iSO t("t'eelro 

156 

Uvro III 

salvador, ···ohscrvando 0 governo ainda conoido e ir
ritado, 0 enfreiou, como poder-se-ia dizer, mediante 0 

dos Moros, 0 que 0 aproximou do poder atribui 
do por sorteio. Assiul, ern vosso easo, de acordo COTn 

esse relato, em fun<;:ao da rnistura dos elementos corre
tos e da devida medida, a realeza nao apenas sobrevi
veu como tarnbem assegllrou a sobrevivencia de tlldo 0 

mais. Pois se a materia tivesse ficado nas mao;; de Te
menos e de Cresfontes e dos legisladores que Ihes fo

- quem quer que fossem esse;; le
glSJauores lllesmo a parte de Aristodemos jamais po
deria ter sobrevivido visto quc nao cram inteiramente 
versados na arte de legislar, ja que se 0 fossem dificil
mente teriam iulgado suficiente modemr por melo de 

sob juramento lima alma jovern dotada 
de urn tal podnr passive! dc, ("'{)Jlverter-se em tiraniu; mas 
agora os deuses mostraram que especie de governo de
via ter havido cntao, e deve haver atllalmente, que seja 
duravel. Que nos 0 compreendamos depois de ter aCOrl

teeido e como eu disse antes - nenhum grande atesta
do de sabedoria, visto que nao e absolutamente difieil 
inferir com base nurn exemplo do passado; mas se na

epoea tivesse havido alguem que previsse 0 resul
tado e fosse capaz .Ie at.elluar os poderes reimmtes e 
unifica-los, tal homem teria preservado todos os gran
di0505 pianos entao concebidos e nenhum ex(~rcito per
sa 011 outro t.eria marehado contra a Greeia ou nos eIl
carado com desprezo COIllO urn povo de pouca monta. 

Clinias: E verdade. 

o ateniense: 0 modo como repdiram tal exereito foi 
desonroso, Clinias. Mas 'Iuando digo desonroso nao 
quero dizer que nan eonquistaram grandes vitorias tan
to por terra como por mar naquelas hem sucedidas f:am

o que considero desonroso t\ 0 fato, em primei
TO lugar, de apenas um duqudes tl'es E"tados defender 
a Greeia, enquallto os out:ros clois foram tao sordida
rnente corruptos a ponto de lun deles···· reaiInente 
impedir a Lacedemi'mia de ullxiliar a Gnkia lutando 
contra os la(~ederntHlio!i com todas as sua" fOf(;as, no 
passo que Argos,,, (lutro I<;stado que so dest.a(~ara como 
primeiro entre os tres nos dias do estabelecirnento d6rio 

convoeado pura dar Slla assistencia no corn bate 
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Platao - As Leis 

aos barbaros, nao se dignou a dar nenhuma aten¢o e 
nao prestou qualquer ajuda.· Nada honrosas sao as 
muilas aeusa<.;oes a serem feitas eontra a Greeia relati 
vamente aos eventos dessa guerra; de falo, faltaria 11 
verdade quem sustentasse que a Greeia se defendeu 
porque se nao fosse pela decisao conjunta de atenien
ses e laeedeml)nios de afastar a ameac;;a da servidao, 
seria quase certa agora a confusao de todas as ra<;as 
helenieas, hem como a mistura de barbaros eom gregos 
e gregos eom harharos - exatamente eomo as ra<.;as atual
mente submetidas ao Imperio persa se aeham disper
sas no estrangeiro ou desordenadamente miseigenadas, 
vivendo nurna eondic;;ao miseravel. Tais sao, t) Megilo e 
Clin.iaB, as acusac;;5es que ternos que fazer contra os eha
rnados estadisl,as e legisladores, tanto do preterito quan
to do presente a fim de pm meio da sondagem de suas 
eausas podermos deseobrir qual e 0 eurso diferente a 
ser seguido; assim como no caso diante de nos, julga
mos 11m erro crasso instituir legal mente urn govern<) 
dernasiadn grande c puro.·· Defendemos a ideia de 
que urn Estado deve ser livre, racional e amigo de si 
mesmo, 0 legislando devendo desempenhar seu traba
Iho visando a issn. Tampoueo nos surpreendarno5 se as 
finalidades que propomos freqiientemente como rnetas 
a serem coliu18das pclo legislador em seu mister sao 
aparentemente distintas. l~ preciso refletir que a sabe
doria e a arnizade quando eoloeadas como a meta a ser 
atingida nfio sao realrnente metas distintas, mas sim a 
mesrna, nao devendo nos perturbar a multiplieidade 
de express()t's que possarnos encontrar. 

Clinias: N6s nos esforyaremos £lor ter isso em mente ao 
repassarmos os argurnentos. Mas, de rnomento, no que 
diz respeito it amizade, it sahedoria e it liberdade, esela
reee-nos quanto a meta que atrihuirias an lcgislador. 

() alen.iense: Eseutai. Ha duas fnrmas de eonstituic;;ao 
que sao por assim dizer, as rnatrizes a partir das quais, 
que He 0 afirrrw ern verdade, lodas as restantes Ilaseern. 
Destas nma {, ebarnada adequadllmente de monarquia, 
e II Dutra, dernocracia.. send" " enH" extTNnado dn pri 
meira (l fonua de governo dos persas, e 0 da segunda a 
nnssa; ••• as restantes sao pralicarnellt(' todas, como ell 
dis;;", modifiea(;,)"s del'sas dum.;. Ora, {, esseneinl que 
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uma eonstitui¢o eneerre elementos dessas duas formas 
de governo se ql1isermos que disponha de liberdade e 
amizade combinadas eorn a sabedoria. E e isto que 
nossa argumentac;;ao pretende rcivindicar a partir da 
afirmac;;ao de que a menos que urn Estado parlieipe 
desHas duas formas jamais podera ser bem governado. 

Clinias: Nao poderia. 

o aten.iertse: Ora, visto que 11m desses Estados abrac;;ou 
a monarquia 0 outro a hberdade, de maneira exdusiva 
e exeessiva, ncnhum deles atingiu a justa medida - vos
50S Estados, Lacedemcmia e Creta estao mclhores nes
se aspccto do que estiveram Atcnas c a Persia de outro
ra - se eompararmos corn sua atual eondic;;ao. Devere
mOB expor as razoes dis!:Io? 

Cltnias: Nao h6. a menor duvida, se e que desejamos 
completar a tarera quc nos propomos. 

o atenieme: Entao, eseutcmos. Quando 05 persas, sob 0 

eomando de Ciro, sustentaram 0 dcvido equilibrio en* tre a eseravidfio e a Iiberdade, des se tornaram, em pri
meiro lugar, livres eles proprios e em segundo, senho
res de muilos oulros. Pois quando aqueles que rnanda
yam conferiram uma pareela de liberdade aos seus su
bordinados e os impulsionaram para uma posic;;ao dc 
igualdade, os soldados passaram a ser mais amigaveis 
eom seus oficiais e demonstrararn sua devo<.;ao nos mo 
mentos de perigo; e se houve 11m homern sahio entre 

eapaz de aconselhar, visto que 0 rei Iliio era indi
nado ao eillIIlc, permitia a livre expressiio da palavra e 
respeitava aqueles que decididamente podiam ajudar 
mediante sell eonselho, tal homem teve a oportunidade 
de enntribllir com sua sabedoria para 0 interesse eo
mum. Conseqiient,)mente, naquelu epoca todos os scus 
ncgoeios prosperararn devido it !:IlIa liberdade, ami!lude 
e permuta de id6ias. 

Clinia.s: F': provavel qlW us eoisas de que falas tenhum 
aconteeido dessa marwira. 


() ateru:ense: Como explicar e·ntao qlJ(~ tenlUlIIl "ido ar

ruinadas no reillado d" Camhises e quase restanradas 

novanlente soh 0 governo df' Dario? Devererrws n6s usar 

11 III eerto ti po dfl udivi n ba<;iio •••• para rr:ali!lar llHla 

reconstihlir;:ao do que teria acontecido( 
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Clfnias: Sim. Tsso certamente nos ajudani no exame do 
objeto de nossa investiga<;iio. 

() atcniense: 0 que ell agora pn!fetizo relativamente a 
Ciro' e que a despeito de ser urn born comandante e 
patriota, careeia complctamente de uma boa educa<;iio e 
nao dell mmhuma aten<;ao a administra<;iio dom6stica. 

Clinias: E 0 que devemos entender por ISBO? 

o ateniense: E provavel que ele tenha passado toda sua 
vida desde a meninice em expedi(;oes militaTes, deixan
do que as mulheres educassem seus filhos, e essas mu
lhere" os educaram desde a mais tenra infancia como 
se ja tivessem alcaw;ado a plenitude da felicidade, como 
se nada mais Ihes faltasse em bem aventuran<;a; e tra
tando-os como os favoritos do ceu e ii. for<;a de impedir 
que qualquer um Ihes causasse a Trlais infima contra
riedade e for\,ando a iodos a 10uvar eada uma de suas 
palavrao e a<;oes, fizeram deles 0 que cram. 

Cllnias: Uma bela educav8.o, eu diria! 

o atcnicnsc: Seria mel hoI' dizcres uma eduea\;iio femi
nina de mulhercs do serralho" recentemenle enl'ique
cidas e que educavam seus filhos sem eoniar com os 
homens ausentes, relidoH pOl' muitos perigos e guerras. 

C[{nias: Is8n soa bern plausivel. 

o ateniense: E 0 pai deles enquanto Gonquistava reba
nhos de gado e de ovelhas, bern como bandos de ho
mens e de animais deloda especie, ignorava que os fi
Ihos aos quais pretendia legar essas riquezas estllvam 
privados da educa<;iio paternal, ados persas pastores
que era dura, upropriada para prnduzir pastures 
1'0505, capazes de acampar ao relento e eslareIIl vi/,rilan
tes e, ae necessal'io, tomar das armas. Passou-Ihe desa
.crcebido que seus filhos reeebiam Ilma formal,;iio no 

catilo dafptela dos medas, mna educal,;llo detminrada 
pOl' uma pretellsa felicidade ministrada por mulhcres e 
ellnucos f:duca(;iio cujo resultado era faze-los se tnrna
rem aqllilo que Sf: podcria esperar que se tornassmn 
pOl' tcrcm sieln educados segundo 11m m6todo no 
os edueadoJ"es >;e ab~tinhulIl de .;orrigir aqude que sc: 
pretende "dueal'. Assim qUHndo por oeasiiio cia mort,~ 
de Ciro seus filllOs aSHullliram () reillo, exe(~ssivarfi(,nte 
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amimalhados e indisciplinadoH eomo cram, em primei
ro lugar urn assassinoll 0 outro'" pOl' aborrecer-se pelo 
fato de 0 irmao ser eolocado ao Hell Indo em eondi(;iio 
de igualdade. Logo depois 0 assassino perdia de mes
mo 0 trono para os medas pOI' mergulhar no desvario 
devido a embriaguez e 0 dcboche, i5to pOl' intermedio 
do hOTrlem a queTrI se eharnou 0 eunueo,···· 0 
desprezava a loucura de Cambise5. 

Clirzias: Niio ha duvida que isso e 0 que se diz e prova~ 
velmente esta proximo da verdade. 

o ateniense: Diz-se, ademais, como 0 mino foi recupe
rado pOl' Dario e os sete . ••••• 

Clinias: De fato. 

o uteniense: Vamos acompanhar a narrativa ever qual 
foi 0 desenrolar dOH aconteeimentos. Durio niio era um 
filho de rei nem foi edueado na frouxidiio. Quando che
got! ao poder e assumiu 0 reino emIl sew; seis CA:nnpa
nheiros, logo 0 dividiu em sete partes, das quais a.inda 
restam alguns modestos vestigios ate os dias de hoje. 
Julgou adequado adrninistrar 0 reino promulgando leis 
pelas quais introduziu na coletividade uma eena dose 
de igualdade e tambern incorporou na lei l'egulamenta
~oes relativas ao tributo que eiw prornetera aos per
sas, pelo que assegurou a amizade e a camaradagem 
entre todas as classes e conquistoll a popula\i8.o por meio 
de dillheiro e presentes. E em fUI1<;ao disso, a devo~ao 
de seus excrcitos rendeu-Ihe uma quantidade tao gran
de de territorios quanl.o a legada pOl' Ciro. Dario foi 
Hucedido por Xerxes, que tamb6m foi educado segun
do a frouxidao da casa real; ~6 Dario,... " pois assim e 
como Be poderia com justeza d irigir-st: ao pai -" ... eomo 
enlender que ignoraste 0 erro grosseiro de Ciro e fi:wi; 
t,~ f:OIIl que XcrXf:S fos;,e I:ducado exatarnente nos mes· 
11108 habitos de vida em que Ciro fizera "ducal' Cam
bises?'" E Xerxes, sendo 0 produlo da mesmu educa
\iiio, acabou pOI' reproduzir quase exutamente as rnes
mas desgra~as de Cambises. Daqlleles tempos para ell 
uno surgiu mais entm os p'~r.~as lim unico rei que te~ 
rtllfl sido tanto real como norninalmente grande. E, 
""1110 nossa arguIllcnla.;:uo demonsrra, a (;aU5a diseo 
lIIio I'<~side no acaso, mas 8im lIf! ITUI vida em que se 
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Platao - As Leis 

lados, 
nino, au urn hanlcm, au urn velho quc sc uIsuIlga 

virtude. E a iS50, nos 0 dizemos, que 0 

dar sua atenQao - como nos devemos nesta ocasiiio. 
(;onvem, entretanto, nleus amigos lacedemtJnios, dar ao 
vosso Estado, uo mcnos, este credito, ou seja, que niio 
atribuis educayiio ou hOTlra de maneira difercnciada 

au ao rieo, ao cidadiio eomum ou ao rei alem 
que cestipulado pelo vosso oraeulo original da 

parte de um deus. Nem e tampouco legitimo que hon· 
raB num Estado eonferidas a um ho
mem porque este e invulgannente abustado, do mesmo 
modo que nao e legitimo coofed-las porque e eorredor 

ou forrTloso, ou forte mas desprovido de virtu
ou virtuoso porem eareotc da temperanya. 

Jlegilo: 0 que queres dizer eom isso, p,strangeiro? 

o ateniensc: A coragem e, presumivclmente, uma parte 
da virtude. 

o atenien.~e: Agora que jii atentastp, para a argumento, 
por 5i mesmo se acolherias como companheiro em 

tua easa OU como viziTlho urn hOTnern que e extrema
ment.p, corajoso, mas tambem mais licencioso do que 
detcnlor da temperanQa. 

Megilo: Evita tais palavras de mau agouro! 

o ateniense: Bem, 0 que dirias d... alguem conhp,eednr 
das arles e dos ofieios. mas injusto. 

o acolheria. 

() aleniense: Mas a certamente, nan c 
da temperaIlya. 

MegiZo: 


() atrniense: Tampollco Celt~ aquel., que proP0l110S n'een

temente como 0 nosso ideal dl~ llOmem sabin algllcm que 

t"m Hens slmt.irnentos dc prazl'r I~ de dor ltal'IIlonizado:-, 

corn () que I': ditado pela iusta razlio e (]Ue 0 isso BentHIn. 


nar a fim de 
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honras ou direitos civis nos Estados, quando san corre
tos ou incorretos. 

E qual IS esse ponto? 

o ateniensc: Se a temperanya existisse isoladamente 
na alma burnana divordada de todo 0 coniunto das 
outras virtudes, rnereceria ela com a nossa apro
vayao ou nao? 

ll,fegilo: Nan conseguiria dar uma resposta a essa per 
gunta. 

o ateniense: E no entantn, ern verdade ja dest.e uma res
posta, e uma resposta razoavcl, pois se tivesses se deda
rado a favor de uma ou outra das alternativas presen
tes ern minIm pergunta, terias dito 0 que, na minha 
oplnJaO, sena e(J'rnpl'~ta 

l~legilo: Assim acabou surtindo um efeito pnsltIvn. 

o ateniense: Muito bem. Dc acordo com isso 0 elemento 
adicional nos objeto;; que mereee aprov8QoO ou repro
vagao sera aquele que dispensa di~curso, que, pelo con
tnirio, exige que nos calemos. 

MegiZo: E me pareee que te referes it temperanga. 

o aleniense: e na verdade taTl1b,~m itquilo que es
timado no mai" alto grau e que seria 0 estimadn '~OIll 
maior ou que, colocado no nfvel seellndario me
reeeria aprova\fao de IlIVel secuudario, e 0 que, entre as 
demas virtudes nos t.raz, com a da temperanQa, 
os maiores benef(eios; e Hssim relativarnente a todas as 
OUlTas virtudes slJcessivamente a cada uma sera apro
priado atribuir a honra qUl~ ca be it sua pnsiyao. 

Megilo: Assirn e. 
o ateniense: Bem, sera quc nao devcrlmnos dizt~r agora 
que a distribuiyao dessas bonras ea tarefa do Jq,,';sladorr 

Certamente. 

o aleniense: f: teu desejo que toda a di!'
tribuiyao a !j" modo que se oCllpassc de todos os 
casos e todos as minucias, cnquanto n6s tamhem n6s 
pr6prios entllsillstas .Ia kgislat,:ilo no" restringirfalllos 
u fazer uma tripln partiHIH (' nos clIlpenharfamos mn 

distinguir () qlle por slla importancia vern em primeiro 
Illgar, em segundo e mn tereeiro? 
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que se dllvll ao exeesso de escraviti50 e 

Afegilo: Perfeitamente. 

o atenicnse: 0 que devemos examinar TIn seqiiencia, de 
analoga maneira, e a (,onstitui<;ao da A.tiea" e rnostrar 
eomo a liberdade plena sern os grilhoes de qualquer 
autoridade () sumarnente inferior a uma fonnlcl de go· 
verno rnoderada sob 0 eornando de Illagistrados e1ei
tos."" Quando os pf'rsas ataearam OR gregos, Il de fnto 

dizer quasll torlns os povos instalado8 na 
de uma 

baseadas nllrn es
calonamento quadruplo; adernais tlnhamoti 0 ternor 

como Ulna de dcspota que nos fn7-ia 
viver como os escravo:; voluntarios das leis existentes. 
AJem disso, 0 tamanho gigantesGo do exercito persa que 
nos amea<;avll tanto por terra como £lor lTHH, pelo nwdo 
desesperado CJIW nos inspirava nos pnmdia ainda mais 
estreitmnente nos de eseravidao HOS nOSS08 govf'r
Hantes e nossa leis, e em de Iudo isso a ami7-ade 
entre nos e 0 patriotismo foram bastante inIen"ificH
dos. Foi aDI'oxirnadamente dez ano" antes da batalha 
naval em Salamina que urn 011tro cxcreito com 

<) comando de Dlilis, 0 qual Darin dt>sFlfH:ha 
SIIInente contra 05 aten ienses e os eretriano;; com or
dens de reeonduzi-Ios acorwnlados al{)m .Ia advert en-
cia de que a nlOI'tc seria a puniyan em caso de fracasso. 
ASBim, transcorrido (:lIrto periodo de tempo., Datis, co
lIIandando tropas iJl(:onIuveis, (~aptllroll pda fon,'H a 
lotalidade dos cwtrianos; (' em Atenas foi difuudida 11 

notfeia alannante 5.:gundo a qual TWill sequel' uln (Ill; 

HIll en(',H-

Oil nfio~ ou 

Platao - As Leis 

Sem duvida 

() aiem:ense: lJeda ramos, portanto, que urn Efltado que 
pretende durar e SCI' 0 mais feliz que for humanmnente 
possivel tera neeessariamcnte que dispensar 
corretamente honrlls e desonI'aH, sendo 0 modo correto 
o segllinte: deveru ser estahelecido que os bens da alma 
receham as rnais elevadas honras c venham em 
lugar desde que a alma detcntora de temperan<;a; 

as coisas boas e belas do Cl)rpO; 
os chamados bens substanciaili e 

se qllalquer Icgislador ou Estado 
essas regras, atribuindo ao dinheiro 0 

posto da honI'a, seja designando uma posi<;ao superior 
a urn.1l das dasses dc bens inferioI'eo, sera responsavel 
porinfringir tanto 0 tiagrado quanto 0 politico. Sera 
esta a nossa dedara<;ao 011 0 que teremo" que declarar? 

Afegilo: Que tenhamos absolutamente, eomo 
evidente. 

o ateniense: Foi a nossa dB forma de go
verno dos peraas que nos fez diseutir essas materias de 
maneira exlensiva e minuciosa. Ora, constatamos que 
des no desenrolar do tempo ainda pioraram, a razao 
Bendo a nosso ver que tendo privado 0 povo indevida
mente de sua liberdade e tendo introduzido (,xeessivo 
despotisTflo destrulram no E;;tado os la".o;; de amiza
de c camaradagem. E quando csteo sao dei;trl.lldos, 0 

cOllselho do.g governantes nao dclibera rnai" no interes
se dos governlldos e do povo, rnas .<;omcnte no interesse 
da manutenl,ilo de sen pr6prio poder; desde que ereia 

a millillla vantagem se poe a 
destruindo tUlIlbem 

na1ijes pelo inccndio; c assim os gOVI'rTltllltes 
odeiam e sao odiadob U)1Il urn ('dio eruel e 
E quando aC()TltecI~ ({ue nect':;silarn do povo para que 
cslc. Ilitto a sell favor, cncontrarn 11111 povo destituido de 
patriotislIlO Oil diHposiyuo para arriscar suas vidas na 
balalha, de sorte que rneSlllo dispondo de urn TJllmerO 
ill{',tHlt,{lVt',l (h~ iudjvfdlJ()s, f's1(;s silo todo..., lnl1teis para a 

!(Ilerra, e ('ntao ele.s eOlltratarn s"ldad"" 
(:Olll" Sf' IIU:5 falta~s('rn hO\rwn~, 

seguranfj3 Ht"rli 
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E, al{1rn de tudo i6S0, exibem fatalmente sua loucura 
porquanto, por seus atos, atestam que as coisas ceputa 
daB como honradas e nohres num Ebtado nao paSHlclTfl 
nunca dll rIlbotalho eomparadas ao Ollro e a prata. 

jl,1egUo: DeeididBrnente verdadeiro. 

o atenien..re: Assim t, 0 bastante para a 
do hnp(~rio pllI'sa e do sell atual mau 
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que fosse sua origem infundiu 0 terror entre 
os gregos em geral, e partieularmente entre os atenien
ses, e quando estes enviaram embaixadores ern todas 
as dircI,:5es em busca de ajuda, todos a negaram exeeto 
os lacedemonios, que retido::; pela guerra que travavam 
contra Messenia e possivdmente por outros obstaeulos 

os quais nao dispomos de informa<;:oes) ehega
ram um dia atrasados para a batalha que oeorreu ern 
Maratona. isso, amea<;:as infindaveis e relatoR de 
prepara.;:oes eolossais passaram a ehegar eonstantemen
te da parte do rei persa, E entao, eOTIl 0 transeorrer do 
tempo, a notfcia da morte de Dario e a informa
<;:ao de que seu filho, que 0 sucedera no trono, era um 
jovem fogoso e que nao desistira da projetada expedi
<;:ao. Os atenienses imaginavaTll que todas essas prepa
ray5es tinham a cles como alvo pOl' causa do que aeon
teccra ern Maratona; c quando souberarn de como fora 
fcito 0 canal atrflves de Atos e da ponte lan<;:ada sobre 0 

IIelesponto e os informaram do enorme numero de be
lonaves da frota persa sentiram que nao havia salva<;:ao 
para cles pOI' terra nem tampouco pOI' mar. Nao ali
mentavam qualquer esperan<;:a de receber 
da de quem quer que seja pOT terra pois se lembravam 
que pOl' ocasiao da primeira investida dos persas e de 
sua subjugayao <ia Eretria ninguem os ajudara ou se 

arriseara a aeornpanha-Ios na luta, de maneira que es
peravam que algo identico aconteccsse novamente nu
quela oportunidade, Nao viam tmnbem qualquer espe
ranya de salva<;:ao pOl' mar com mais de mil vasns de 
guerra a afronta-Ios. Snmente ullla esperan\:a de salva
<;:ao era contemplada pOI' des pequena e desesperada 
esperanya, e verdade, mas a t'tniea esperano;:a extra ida 
dos evenws do passado, quando a vit{,ria na batalha 
parecia naseer de UI/I!I situayao desesperada; e susten~ 
tad08 pOl' essa espl~rfln\'a, deseobriram que preeisavam 
ern materia de rdllgio contar llIlieamente com e1es pr{)~ 
prios e corn os douse". E foi assim que tudo isso neles 
gerou UHm amizade n~dproca tanto 0 lnndo que enl.ao 
0::; pos5uia quanto aqude tcmor eng('lldrado do passa
do e adquirido devido a sua Hujeiyao it" leis mais anti
gas (temor ao qual em 1I055a disC1l5SaO anterior amitjde 
delflos () flOIne de lemo/' msoeitosu. dizendo que 11 ele () 
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individuo deve se submeter para ser bom - embora os 
pusilanimes dele estejum liberados e nao necessitemdetf'r 

Mas se esse temOT nao tivesse se apoderado entao 
delel:!, jamais teriarn· se Imido para a propria defesa e 
tampoueo teriarn defendido seus templos, ttimulos e a 
terra patria, beIll eomo seus parentes, amigos, enmo na
quela oeasiao defenderam; peln eontrario, todos nos to
damos sido divididos e dispersos em todas as dire<;:oes. 

o que dizes, estrangeiro, eperfeitamento verda~ 
deiro e tanto de teu Estado como de ti mesmo, 

o atenien.~(): Assirn ° creio, A-febrilo. Convem reJatar a ti 
08 acontecimentos daquele perfodo ja que eompartilhas 
pOI' nascimento do earater de teus ancestrais, Mas ago
ra tu e Clfnia~ deveis eonsiderar se 0 que estamos dizen
do e absolutamente oertinente a nOSHH legisla<;:ao, 

pelo prazer de 
faze-1o, mas sim em fUIl<;:ao da legisla<;:iio a que me refi
roo Assim refleti vos: constatando que nos, atenienses, 
experimentamos na pratiea a mesma sorte dos persas 
des pOl' reduzirem seu povo·· it escravidao extrema e 
nos, ao contrario, pOl' impelirmo:s a massa do povo" it 
liherdade extrema niio se conclui que minhas afirrnH
<;:oes anteriores sao, Hum eertu sentido, perfeitamente 
adequadas a questao de definir a Se(lUeneia de nossas 

Megilo: Disseste hem, mas tenta tornar aillda rnais cla
ro para n.ss 0 que qneres dizer. 

o ateniensc: Ell 0 farei. Sob as antigus leis, meus arnigos, 
nosso pOVO !lao detinha controle Hohre eoisa alguma, mas 
era, por assirn dizer, volll11 larimnente eHcravo das leis···. 

Megilo: A que leis tu te referes? 

() ateniense: Em primeiro lugar as que dizialll respeii" 
umusica daquda se for para deHcreV!~rlllos des
de 0 inieio como a vida de liberdade exeessiva se df~sen
volveu. Naquela epoca entre IlIl" IJ rmlsica em dividida 
ern Vfinos .~ esli los: um genen) de <:11I1(Jio era 0 

dus orao;:5es aos dellses, I) qual ostentava (0 norrl(~ de hirlO; 
.~ontrastalldo corn este !ravia lUll nutro, a ende· 
eha •••• e urn outro era 0 pefi·····, e outro ninda era 0 

,Iitirambo,·· •••• que r"cebeu este Il<HlIf\ suponho, "HI 

tionformidade corn Dionfsio. Os ehllmadus rwmo.~······· 
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eram eonsideradoH tambem urn distinto de can
to, sendo posteriormente dcscritos como nomo.~ ellaro

edicos·. Estes e outros genems sendo assim classifica
dOn e estabelecidos, era proibido fixar urn tipo de letra 
a urn diferento genero do melodia. A autoridade que 
tinha pOT obrigayao conhecer essas regras c aplici-Ias 
com conhecimento de causa penalizando Oil infratores 
nao era um assobio, nern tampouco, cOlno e agora, os 
gritos nada mUSicalS da turba ou ainda 0 bater de 
mas que exprirnern 0 aplauso; em substitui<;,ao a isso 
havia uma regra feita por aqueles que controlavam a 
edu(,Alyao segundo a qual eles mesmos dcviam escutar 
por sua conta em "ileneio, enquanto que as os 
pedagogos·· destas e a multidiio eram mantidos sob 
disciplina mediante 0 bordao dos guardas. Ern materia 
de musica, a massa popular se submetia voluntariamen
te ao controlo disciplinar e se abstinha de pronunciar
Be ultrajantemente atraves do clamor; mas posterior
ment.e surgiram como cabe<;.as da ilegalidade anti-mu
sical compositorcs que, embora naturalmente poeticos, 

o que era e legal na rmisica; e estes, 
e inconvcnientementc possuidos 

prazer, misturavam endechas Gom hinos c peas com 
ditirambos, e imitavam na citara a melodia da nauta, e 
se pUllham a misturar indiscriminadamente tados os 
tipos de musica, e desta maneira, pOl' melt) de sua in
sensatez, sem 0 pcrceber pronunciaram um falso teste
rnunllO contra a musica, como uma coiBa sem qualqucr 

de retidi'lo, da qual 0 melhor eritt~rio e () prazer 
do ouvi nte, seja ele 11m hnrnem born 011 mau. Atraves de 
eornposi<,;oes desne jaez, que recebiam letras similares, 
inculcaram na massa popular falsos prindpios relati
varnente h mllsica eo atrevimento de snporem a si mes
mOB capazes de a avaliarem compctenternentc. Como 

as plateias se tornaram loquazes em lu
gur de silenciosas, como sc conhecessem a diferenya 
entre a rmisica bela e a feia, e ern lugar de nma aristo
cracia du musica nasceu uma vii teatrocra 
na rmbiea, e na rrnlsica apenas, hOllvess<: surgl(lo umu 
dernocracia de homens livres, mn tal resilltado nuo te
ria sidl) tao seriament<: alarmante; porem, da maneira 
que tlldo aeonteeclI, na esteira da presun<;iio universal 
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da sabedoria total e do aesprezo pela Ii'll onglnado5 110 

ambito da rnusica veio a liberdade, como se cremlo-se 
competentes 05 individuos perdessern 0 medo, a auda
cia gerando 0 atrevimento isto porque, ter recein da 
opiniao de algllem superior devido ao orglllho, nao 
passa de vulgar atrevimento, (I qual e engendrado por 
uma liberdade dernasiado audaciosa. 

Megilo; Bastante verdadeiro. 

o ateniense: Logo depois dessa forma de liberdade vi
ria aquela que se rebela ante a sujeio;,;uo an;; governan
tes, que e seguida pelo esqllivar-se asllbmissao aos 
prios pais, aos mais vdhos e silas eenSIll'aS; <: entao no 
penultimo esttigio vem 0 etlforyo no sentido de descon
siderar as leis. No ultimo estagio de todos wd.. 
o respeito pelos juramentos, compromissos e divinda
des - no que se exibe e se reproduz a natureza dos titas 
da narrativa, •••do:; quais se diz que reverteram ao sell 
estado original, arrastando 11 III a existencia dolorosa 
para a qual jamais h1l qualqller repollSo Oil di
ante do infortunio. E mals uma vez nos pergulltarnos: 
qual 0 objetivo de dizermos tudo isso? Evidentemente, 
e imperioso que ell, a todo momento, lIse as redeas em 
Ineu discllr~o, como lie fora UTn cavalo, niio d{;ixando 
qne desembcste eomigo como se Ihe faltasse frcio a boca 
e assim "caia do burro n

, como !liz 0 a(Mgio. Por comiC

guinte, devo novamente repetir minha perl,"llTlta e inda
gar: com que intuito tudo iSHn foi dito? 

Megi1o: Excelente. 

o ateniense: o intuito era este... 

Megilo: Qual? 

o ateniense: Disnemos que 0 Iegislador telll que visar 
nrn sua legislllc,:uo a tres objetivos: a I iberdade, a unida
de e a racionalidade do Estario para 0 qual legisla. Foi 
() que dissernos, nao foi? 

Megilo; Certamente. 

o ateniense; Com esse intuito selecionamos a llIal::; des 
p6tiea das form as de goverllo e a mai>; livre e estarno,; 
ugora investigando qual destas e corretamente consti
tllida. Quando tomamOf; ern rdayao a cada lima delas 
lima amostra na devirla medida - do governo desp6ti(:o 
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por urn lado e do governo da liberdade pOl' outro obser
vamos a presenl;>l da prosperidade no mais alto grau, mas 
quando cada uma avam;:otl - uma para 0 extrcmo da cs
cravidao, a outTa para 0 extremo da liberdade eonstata
mos a atlsencia de proveito para qualquer uma delas. 

Megilo: 1550 e sumamente verdadeiro. 

o ateniense: Com 0 mesmo intuito em vista examina
mos tamhcm 0 estabelecimenlo das fon;:as d6ria5 e a fun
da«ao que Dardano produziu ao pe das colinas, hem 
como a colonia junto ao mar e os primeiros homens que 
sobmviveram ao diluvio, i5to somado as nossas diseus
soes anteriores relativas a musica e a embriaguez, alem 
de lodas aquelas que as precederam, 0 objetivo de todas 
et;sas diseussoes foi descobrir a forma pela qual se pode
ria melhor adminisl,rar urn Estado e qual a melhol" for
ma de cada eidadao viver a sua vida. Mas quanto ao va
lor de no~sas conclusoes, que teste poderiamos aplicar
Ihes aqui mesmo entre nIlS, () Mcgiwe Cl{niasr 

Clinius: Acho, estrangeiro, que conhe«o um. Foi um bo
cado de Borte para mim 0 fato de termos abordado todtis 
essas materias em nossas pois na realidade 
aeontece que no momento delas tenho necessidade, de 
modo que meu eneontro eonligo e Megilo aqui foi abso
lutamente oportuno. Nao farei qualqucr segredo do que 
a mim sllcedeu diante de ti - nao... pelo contnirio, eu 0 

tenho ate como lim feliz pressagio. A maior parte de Cre
ta esta se ernpenhando na fundH("ao de UIlla colonia, sen
do que os cnossianos foram enearregados desse crnpreen
dim(mto; a eidade de Cnossos, pOl' sua vez, confiou a mim 
e nove outros 0 empreendimcnto. Fornos encarregados 
tambem de 1e1:\islar, promulgando a, leis que n08 agm
darn, derivadas de nossas pr{)prias leis locais Oll de ou
fTOS Estados, sem qualquer restri«ao ao seu carMer ex6
fico, desde que nos parc(fam melhores. Fa«amos, portan· 
to, este favor a rniln, e a v6s tambcm; fa(famoA uma scle
(faO de tudo que di1>,emos e edifiquemos pela for«a dos 
argumentos a estnltura de urn Estado, como se n estivcs
semos cOllstruindo a partir da funda«iio. Desta maneira 
estaremos dando seguimento a nossa investiga(fiIo c ... e 
possivel, lalv~z ell possa utilizar l10SSa estrutura no ESiH

do a SCI' formado.• 
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Uvro III 

i 
o ateniense: Tua de_elara(faO, Cunias, nao c certamente 
uma declara(fao de guerra! AJ3sim, nao havendo q nalqucr 
obje(fao pOl' parle de l¥fef,riw, podes contar comigo em tudo 
que esteja ao meu aleance para satisfazer teu desejo. 

CUrtias: t bom ouvir iSBo, 


Megilo: .E podes contar eornigo, tambem. 


Clfnius: Esplendido! Mas em primeiro lugar tentemos 
fundal' urn Estado CIT! teoria. 
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Livro IV 

a atcniense: Vejarnos, entao, se podernos supor 0 que sen~ 
esse Estado. Nao estou me refeTindo ao seu presente nome 
ou ao nome que ten], que ostentar no porvir, pois i8tO po
deria originar-se das condi<.;5es de seu estabelecimento, 
ou do nome de alguma loealidade, 0 de lun rio 011 de uma 
fonte, 011 uma diviwlade loeal poderia associar seu nome 
sagrado at) novo Estado. 0 ponto a que me refiro e, dife
rentemente, ° seguinte: deveril esse Estado loealizar-oe no 
interior do continente 011 na costa marftima? 

Clinias: 0 Estado que aeabei de meneionar, e!:<trangeiro, 
esta situado a prox imadamente 11 oi len ta es IAdins· do mor. 

a atcniensc: Bern, e sens porto, fieam situados desse 
Iado da costa ou na.. ha 

ClfniaB: Pnssui desse lado os rnelhores I'0rt05 pos~ivci5, 
estrangciro. 

o ateniense: 0 que dizes? E quallto a regiao que () eir
ellndu? ~: produtiva em tndos os aspectm;, ou e lacunar 
em certo5 prodUt05( 

Cltnias: Nao he. praticamente nenhum quelhe 
falte. 


a atenieme: J-Javenl algum Estado que flJ~:a fronteirll 

em suas proximidades? 


C[{nias: Absolutamellk nenhum, e eesta precisarnerrte 

a razilo para furrdar esse EstHdo pois tendo o['.orrido 

urn exodo neRsa regiao olltrora, esta se encontra desde 

htl ITlllito tempo deserta. 


a atcniense: E quaIlto a planfcies, montunhas e flores
tas? Quanta exten5an possui disto( 


Clinias: Como urn todo, slla WmlT'(U';;n se nsscrnelbH 


a todo 0 rest.. de Creta. 


a ateniense: Qucres diz(:r que cmais H!~identildo do que 
plano? 

CliniaB: Corn certeza. 


a ateniense: Entiio tal Estado niio Rerin irremediavel

mente inadequado para a aq11i5i<;:30 da vil'tude, pois;;e 

livesse que se localizuT 1111 eosta maritima, disp.. r dt; 

hons paTtos, mati ser defidente ern muitos produtos 

~:rn lugal' de produzir tudo, neeessitaria urn poderoso 


preservador e legisladores divino, para, dotado de tais 
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caracteristicas, 

esse Estado se situa a uma in
do mar e tanto mais pelo fato de, 

como dizes, contar corn bons portos. Temos, entretan
to, que tirar 0 rmiximo de proveito disso, pois embora a 
proximidade do mar torne agradavel a vida eotidiana, 
o mar e verdadeirarnente "um vizinho salgado e amar
go" ja que Anchendo os mercados da eidade de merca
dorias estrangeira;; e eomereio a varejo, e fallendo ger
nlinar nas almas humanas os expedientes da desones
tidade e da astuciH, torna a cidHde ineonfiavel e sem 
anlizade, nao apenas para mesrna como tam
bern em reiaQao ao resto do mundo. Nease aspecto, to
dHvia, nosso Estado fmcontra COnlpenSaQao no fat:o de 
ser total mente produtivo, mas sua acidenta
da 0 impedira de, simultancarnente, produzir tudo e 
produllir ern abundancia, 
rosas exportaQoes que isso permitiria inundariam 0 

E"tado de rnoedas de ouro c prata - 0 que podc-se 
dizer, uma condiQao calamitosa num Estado onde se 
pretendesse adquirir costumes nobres e justos como 
dissemos, v{)s 0 lemhrais, em nossa discussao anterior. 

GUnias: Nos 0 lembrarnos e endossamos 0 que disseste 
eniao e agora. 

o ateniense: Bem, e como e nossa regiao no que se refe
re a madeira para a construQao de navios? 

GUnias: Nao ha abeto que valha a pena, nem pinheiro e 
somente pOllen cipreste; tampouco foi possfvel enoon
trar-se muito lariQo ou platano, do,.; qllais os constrllto
res navais sempre se servem para as partes interiores 
das embarcaQoes. 

o ateniense: Essas tam hem sao caracteristicas naturais 
da que nan serao nocivas ao Eshu]o. 

Glinias: E por 

o ateniense: Constitui uma boa coiBa nao ser fa..C..i.I...f.Jaraum Estado copiar os maus habitos de seus inimigos. 

Gllnias: Com cssa ohservaQiio a qual de rw;;sas afirrna
Ques visas? J 

LivrolV 

oateniense: Meu caro senhor, atente para mim com \JIll 

olhar lanQado de volta a nossa afi rmaQiio de abertura a 
re,;pl~lto das leis cretenses. Afirmamos que estas tinham 
um linieo objetivo, e quando dedarastes que era 0 po
der belieo, eu vos aparteei declarando que era preciso 
louvar 11 prornlllgaQiio de tais leis do ponto de vista da 
virtudc, mas que eu, de modo algum, aprovava que 0 

objetivo 8<' rcstringisse a uma parte ern lugar de se apli· 
ear ao todo. Por conseguinte, v6s agora, em vossa veil, 
deveis vos manter vigilantes ao acompanbar minha pre
sente obra de legislador para 0 caso de eu 
qualquer lei que nao tenda ern ahsoluto para a virtude 
ou que tenda apenas para uma parte dela. E 
formulo 0 axioma segundo 0 qual toda lei 
que nan visa, como urn 
somente e eonstHntemente aeornpHlItmuo por 
sempre belo elevando-se acima de todo outro 

ou qualquer coisa deste tipo que IS desti
e uma lei incorretamente prornulgada. 

Com 0 fito de ilustrar como a nociva imita<;;ao dos ini
rnigos de que falei oeorre quando nUl povo vi",inho do 
mar e molestado por seus inimigos eu vos apresentarei 
11m exemplo H intenqao, e claro, de v()s fa",er evo
ear lernbnmQHs arnargas··). Quando Minos outrora 
submeteu todo 0 povo da Atiea ao pagamento de urn 
pesado tributo, ele possuia uma frota naval muito po 
derosa, enquanto () povo da Aliea nan dispunha, na
quela epoea, de belonaves como dispoe atualmente, 
bem eomo uao era sua terra tao rica em madeira que 
Ihe nossibilitasse a COTlstrlll;;ao de navios para cOllsti

naval. 

·epen-tos tornando-se 
de mesmo urn povo de marinheiros. E realmcnte teria 
sido de maior valia para eles perder ainda setenta vezes 
sete eriam;as do que se tornarem marlljos, hoplitas de 
terra finne se f:OIlvertendo enl homens do mar, visto que 
marujos estao habituados a saltar freqiientemente as 
praias e voltar velozrnente aos seus navios, e nao veenl 
nenhuma vergonha em naD morrer ousadarnen te ern seus 
postos por ocasiflo do ataque do inimigo, e prontamente 
d(~sculpas sao fabrieadas para eles quando perdem suas 

• (l)" ':rl0. (l vi)tlldr totoQ. 

• ·C;rrdo r:Or d" 
(10 () rt/rM'II.('(' 

poe,q(l (1 M!(!(J.l,\(11 Ii (jllif.(J d( 
((;lm,,!",lr 
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armas e sc valem do que chamarn de 11&0 deHon
rosa".· Estes feitos c01lslituem 0 resu ltado usual do 
emprcgo de hoplilas navais e nao merecem "uma infi
nidade de ]ouvores",· precisamente 0 oposto, 

nao se cleve jamais hahituar os (:idadaos aos costu
mes vis, especialmente os mclhores deles. 0 ensinamen
to de (FIe tal institllit,;ao e indigna encontra-se mcsmo 
em Homero, 0 qual faz Odisseu·· reprcender Agame
TlOII pOl' onlenar aos a(lueus que arrastenl seus navios 
ao mar quando na refrega eram pressionados 
troianos. Tomado de ira ele Ihe cliz: 

'il, oroenas ao teu povo que rebo'luem seus rwvios de bon, bnneos 

Uumo ao mar quando a guerra e os bracios nIlS enooll!f'm? 


E a.~,im vercio os troianos suas sliplicas atendidas, 

E 0 aniquuw/u!nto oompleto sobre nos se abateni! 

p(JUs quando as naves para 0 l'nar/()rem arr(1stadas~ nao rna£'., 

Iriio nossos aqueus manter 0 "igor da batalha, 

Ma.5 C£>m 0 othar rw mluglUlrcin, aoolulDnarrlO a lilla, 

E assim tcu cOll«-"ellw pernicioso COtflprooora . ••• 


••• kiv. 96 (J 112 : oc; KSASlU rroASf.!OlO (JUVCO''[UOtOC; Kat (:tt)'[1lC; 
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Assim, tamhhll IIomero ,~stava eiente do fato de que 
trirremes···· alinhadas no mar lias prnximidades da 
infuntaria eombalJmdo em terra nao sao boa eoisa, 
ate se tivessem esses hilhitos, aeabariam se aeos
turnando a fugir das (~()rt,;a>;l Adernais, Estados que de
pendern d" fon;,as navail; para a manutenyao de sell 

oferecem houras, como reeOInpensa de sua segu
ranya, a UIna parte dessas fort,;as que nao reprcsenta 0 

f1H'lhor dos puis devclIl ~ua segurant,;a an 
artes do piloto,····· do rno:stre da equipagem······ e 
do remador - homens de todo cspf.<:je e de pouea r"'.nf>"C,,_ 

bilidade de modo a ser imoosslvel atribuir corretamente 
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as hom"as aos individuos que a merecem. E portanto, eomo 
pode ser hom um Estado que sequer goza dessa retidao? 

Cl£nia..~: Equase imposslveJ. Contudo, foi a 
batalha naval ern Salamina, travada pelos gregos eon
tra os barbaros que, ao menos segundo n6s, cretenses, 
salvou a Greeia. 

o alr.nir.nse: Sirn, e0 que oS dito pela maioria dns gregos 
e dOB barbaros. Porern nos, q uer dizer, eu rneflmo e nosso 
amigo Me[.,'ilo, aJirmamos que foi a batalha terrestre de 
Maratona que deu inicio asalvac.;i'io df! Greeia e a de PIa
uSia que a concluiu, e afirmamos, inclusive, que enquan
to essas hatalhal:i lornaram os gregos melhores, as bota
lhas rnadtirnas os tornaram piores - se tivermos que nos 
expressar nesses termOR de batalhas que nos ajudararn 

epoea a nos salvarrnos (pois eoneeder-te-ei cha
mar a batalha de Arternibio do hatalha naval, tanto q !lan
to a de Sahtmina). Mas visto que 0 nos!;!!) presente objeto 
de diseussao e a exeelencia politiea, 0 que estamos exa
minando e 0 earilter natural de um pais 0 suas institui
r:;('les legais, de modo quo nos distinguimos de muitas 
possoa;; pdo fato de nan ronsiderarrnos a rnera beguran
\ill e a manutent,;ao da existeneia como as eoisas mais 

possuidas pda hurnanidade, ma;; siTll 
Ii conquista de todo " hem posslvd e a preservat,;ao deste 
atraves da vida. Aeredito ja termos afinnadn isto antes. 

Clinias: Com eerteza. 

() ateniense: Ass.im sendo, examinemos Bomonte 15to, a 
Maber, se carninhamos polo mesrno caminho que toma 
mos naquda oportunidade, que e 0) rndhor para os Es

tlldos ern materia de fundar:;oes e Jegislat,;{'les . 


Clinia.~: Muito mdhoL 


o ateniense: Na seqiieneia dizme: qual e 0 povo a ser 
instaLado? Sfm'l este constituido pm todos aqueles que 
desejarn deixar qllakpwr parte de Creta sllpondo 11m' 
em cada uma das cidades II poplllayiio tenha n 
mirnero de eidadaos que () solo da regiao pod!" alimen
tar? Da minha parte, creio que nao estais reullindo to

dOH que t!".nhmn tal desejo, embora reulmente eu perce
ba a presenya em v()~!;o pais daqueles que se estabdece
ram vindo de Ehrina e de (Jutras partes ria Gro'cia. 
Por eOllsegllillte, conta-nos de que sen'! retirado 
provavelmente 0 presente eontingente de eidadaos. 
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Clin£as: Sera provavelmente de Creta inteira, e no que 
se refere ao reBto da 
pOBtos a admitir gente do t"eloponeso como 
roB de De rato, cvero, como acahaste de di
zer, que temos gente de Argos, constituindo ele" os 
mais famosos de nossos elas, ou seja, os gortfnios, que e 
uma colOnia da Gortine· do Peloponeso. 

o aten£en.~e: Nao seria tamhem facil para os Estados 
orientar Be isio nan se fizesse a maneira de 
urn enxame de ahelhas por uma unica rac;a de colonos 
vinda de uma linica terra, como urn amigo que viesse do 
seio de amigos, sob a criada pel a falta de espac.") 011 
o constrangirnento de algurna o11tra necessidade premente 
do mesmo genero. POI' vezes, tambem, a violencia de uma 
revolllc;ao poderia obrigar uma parte inteira de 11m Esta
do a emigrar, e ate jli slleedell de urn Estado inteiro em
preender 0 exilio quando totalmente esmagado por urn 
ataque de poder descolllunaL Em todo;; eSBeS casos, se essa 
for a maneira, a difieuldade sera menor do ponto de vista 
do fundador e do legislador, sera maior se a manei
ra for diversa. Em caso de unidade racial, presenc;a de 

identica e leis identicas, esta unidade produzini 
amizade ja que havera tambem participa(;ao cornum nos 
rit.os sagrados e em indas as materias mas uma 
tal estrutura nao toleraru facilmente leis ou cOlIsi.iiJJic;i)cs 
que sejam distintas daquclas da metr6pole. Alem disHo, 
no <:caso de uma tal estrutura perder a unidade por causa 
de uma revolllc;ao provocada pela rna qualidade das leis, 
e ainda reter (it forc;a do hflbito de muito tempo) os prO
prios eostumes que cal1sararn sua ruina, a pessoa qne de
tiver 0 c()nt.role de sua fundat.;ao e suas leis lera Has maos 
um as:muto diffcil e espinhoso. POI' outro lado, 0 cia for
mado £lela fusao de varios elementos estaria, talvez, lIIai5 
preparado para subrnetcr-se a leis novas, ern bora Be reve-
lasse neste caso lima tarefa penosa e difidlima fazl\-Io 
co-participar nun, mesmo 
eIn unlsHono CHIno Ulna 

dade, a lvi4J;'H:U~,U'-' UI1ua~'ao de Esta.dos sao empreen-
dimeniOS que exigern que hornenl-i "lJIlun::JU, acin13 de 
tmlo, outros hornens na virl.llde. 


Clinio...~: F; bern provavel, mas explica ainda com maior 

e1areza 0 que ie indllz a expn~ssar--se assim. 
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o atenwnse: Meu caro 

de nossa creio que possa ao 
mesmo tempo dizer algo desrespeitoBo. Mas Be 0 que 
disser for a prop6sito, acredito que nao haverfl mal nis
so. MinaI, por que deveria eu me constranger? Ni'io e 
assim praticamente corn todos os assunlos humanos? 

ClinillS: Ao que tu to referes? 

o ateniense: Eu estava na iminencia de dizer que indiv:!
duo humano algmn jamais 
acasos e acidentes de todos os 

Ireqiiencia prnvocam movac;oes 
rompcm ep!(Jemias e as estayoes de c.lima se pro 

por muito tempo. Antevendo tudo 
ia julgar apropriado dizer - como ell disse ha poueo que 
nenhum ser humano morlal prodllz qualquer lei, os as· 
suntos hUHlaTlOS sendo quase todos produtos do puro aca-
so. Entretanto, 0 fato e que, embora parec;a que alguem 

absolutarnente certo ao dizer isso tudo a respeito 
das artes do navegador, do pi10to, do medico e do general, 
ainda assim ha, realmente algo a mais que podemos dizer 
com a mesma eerteza acerca dessas nleSJlUl.S eoisas. 

Clinias: Eo que e? 

o ateniense: Que ha um deus que controla tudo que e, e 
que 0 acaso e a ocasilio cooperam COIn esse deliS no conm.. 
Ie de toddS 08 a8suntos human05. Sera menos duro, entre
tanto, se admitirrnos que esses dois elementos sao aeompa
nhados por um tereeiro: a arte, pois ern tempo de torrnenta 
que a arte do I.irnoneiro c.oopere com a ocasiao 0 que eu 
reputaria como uma grande vantagem. Nao e assimr 

CliniaB: E. 
o ateniense: Diante dis50 teremos que con(~eder que tal 
coisa e verdadeira nos outr05 casos, pOl' 8U
jeiClao aos mesmns princfpios de raciodnio, inclusive 
no caso da Quando todas as outras condi
-;:5es esti'io presentes, com 0 que urn pais preeisa contar 
em rneio ao jogo das circunstancias se for para SCI' feliz, 
tal Estado necessitara ter a sua disposic;i'io urn legisla
dor cornprometido com a verdade. 
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Cltnias: Dizes algo muito verdadeiro. 

oateniense: Nao Reria ell tao aquele que possuisse a arte 
relativa a cada tim dos oficios m!'llcionados eapaz de 

sem reeeln de erfO por aq uela .:ondiyao que, se 
fosse proporeiollada pelo !lC!lSO, requereria tao-somen
te 0 suplemento de sua p1'6pl'ia arte? 

Clinias: Certamcnte seria. 

o ateniense: E: se todos OH OlltroS que aC!lbamos de men
cional' fossem convidados a expressar 0 objeto de suas 
sl'tplieas, seriam capazes de faze-1o, ou f1aor 

CUnia!): Claro que seriam. 

o ateniense: Eo legisladol', tarnbem seria 

C/{nias: Suponho que sim. 

o alelliellse: "Vejamos, legislador ... " nt}• .; fhe (liriamQ.'~, 
" ••• 0 que qlleres e 0 Estado em que condh;iio para que, 
com isso, 0 possa.<; admillistrar satisfatoriamente?" 

CUrtias: .~twdito 

de vi.stado 

Clirtia~: 8im. 

"Da-me 0 Estado 
e que este pOl' natu 

reza detentor .Ie boa mem6ria, dotado de facili
dade de eoragem e maneiras lloLre", •• ' 
e que aquela qualidade que anteriormente meneiona 
rrlOs···· aeompanhe neeessariarrHmte tudas as partes 
da vil'tude, estando presente tambem agora na alm!l de 
n0580 monarca, se (~ que queremos que 0 resto dt, suas 

aprescnlern qualq Ut1r proveito." Nao 6? 

CUnia!): T(:mper!ln<:;.a, I;uponho, Megilo eo que 0 estran
geiro indica eomo complemento neee55ario. 

o alenicflsc: Sim, Clfnias, a temperanr;a, quer dizer, a 
ordinaria, nan aqude tip" de t.~mperanya a que se faz 
refer€mcia quando se usa linguagcm aeademiea e se 
identifica a tempenlllya com n sabedoria, mas Him () 
tipo qUC pdo instinto natura I brota pOl' ocasiao do nasci
mento nas crian<;!ls c animais, de Inodo que sao 
incontincntcs, outros continent"" no que diz respeito <lOS 

prazercs. Corn relayao a isso, diziamos que, quando essa 
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chanlados hens, 

Clinias: Certamente. 

o llOSSO rJlOnRI'C!l 
el;l;ll. n atul'al al6m das outras 

possua 

mencionadas se 6 que qlleremos que 0 Estado adqui
I'll da mancil'll mais I'llpida e melhor possivd a connti

que neccssita para assegurar a vida mai", ven 
tUl'osa, visto qml nao existe nem poderia jamais surgir 
urn meio mats rapido e melhor de estahelecer uma 
forma de governo. 

Clinia.s: Cmno e pOI' intermedio de qual argumento, es
poderiarnos convencer a n6s m.esrnus de (PH', 

ao dizermo" isso, falamos com raziio? 

o atenien.m: Pode-se conceber facilmente, C[{nias, que 
esta na natureZH das pr6prias cois!ls que assim seja. 

Clirlias: De que rnaneira '-fumes dizer? Soh a condiyao, 
segundo dizes, de que haja um mona rca desp6tico que 
seja jovem, IllOderado, de comprec'l1sao facil, de boa 
memoria, bravo e de nohren maneiras? 

o ateniense: Acreseenla t!lmbcmj(?liz pelo mero fato de 
que durante sua vida pudesse surgir urn louvavcl 
lador e que pOI' um bocado de boa sone ambos se en
contrassem, pois se assirn fosse entao a divindade teria 
feito quase tudo que faz quando deseja que mIl Estado 
seja particularrncnte pr6spero. A eondi<;:ao imediata
mente inferior eorresponderia ao sUl'girnento de dois 
condutores desse jaez; e cntao viTia a tcreeira eom tr€!s 
condutores, e assim pOI' diante, a difi(:uldade aUlTlen· 
tando amedida que esse 1ll1mero de condutores allmen
tasse, e Vicf,-versa. 

CUnias: Aparentemente q1l!~res dizer que 0 melhor Es
tado naseeria de UIna lllonurquia desp6tica quando esta 
eontasse com urn legisladoI' de 
mona rca despotic!) decente, sendo nstus as 
nas quais !l mlldallya para um tal Estado 
efetuada com maior facilidade e rapidez, e a 

- ou 0 que e isso que queres dizer? E 
de uma democracia? 
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Platao - As Leis 

o aleniense: Nao exatamente. 0 passo mais f{icil e a 
partir de uma rnonarquia despotica,. 0 proximo mais 
facil de uma monarquia constitucional· • e 0 terreiro a 
partir de algurna forma de demncracia. Vma oligarquia, 
que vern em quarto Iugar na ordem, somente mediante a 
maior das dificuldades permitiria n desenvolvirnento do 
melhor Estado ja que e a forma de governo na qual exis
te maior mimero de condutores.••• 0 que digo e que a 
mudan.;;a ocone quando a natureza supre um verdadei
ro legislador e quando acontece que a opiniao polltica 
dele e partilhada pelos individuos mais poderosos do 
Estado; as mudaw;as sao realizadas geralmente com ra
pidez e facilidade onde as autoridades do Estado sao a 
urn tempo as rnais poderosas e as Inen06 nulnerosas.··· • 

C[{nius: Como assim? Nao compreendemos. 

o atenien~e: E no entanto is so foi enunciado nao lima 
vez, supnnho, mas mui1as vezes. Entretanto, e bern pro
vavel que vos jamais vigtl's 11m Estado submetido ao 
poder de urn monarca despotico. 

Clin/as: Nao e tampouco alimento eu qualquer desejo 
de ve-lo. 

o ateniense: E tu, contudo, poderia nele ver uma ilus
trat;iio do que acabo de falar. 

CUnias: Como? 

o atcniense: 0 fato de um monarca despotico, quando 
se decide a alterar os costumes de urn Estado, nao ne
cessitar para issn de grandes esfor.;;os nem de muitissi
mo tempo, sendo-Ihe necessario realmente apenas el1
veredar, ele mesmo, primeiramente pelo caminho de
sejado, seia este impelir os cidadaos rumo a virtude 011 

o contrario. Atraves de sell exernplo pessoal de deve, 
em primeiro lugar, tra.;;ar as linhas eertas, seja distri
huindo IOllvores e honras distribuindo eensuras, 

castigando a desobediencia a cada manifestavao. 

C[{nias: 8im, talvez possamos supor que os demais ci
dadiios nao dernorariio a imitar 0 governante que ado
ta tal comhina<"ao de persuasao e eoer.;;ao. 

Oateniense: Que ninguem, meus amigos, tente nos per
suadir que urn Estado possa jamais alterar suas leis 
mals rapida ou facilmente por outro meio alem do 
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norteamento pessoal dos governantes: tal eoisa nUlwa 
poderia acontecer, seja na atualidade ou doravante. Na 
verdade, nao e bem 0 resultado que julgamos dif{cil ou 
impossivel de sueeder; 0 que cdifkil suceder, pelo con
tdlrio, e aquele resultado que sueede apenas raramen
te no desenrolar de longas eras e quc, quando efetiva
mente sucede num Estado, produz neste Estado ineon
taveis hent;aos de toda orden!. 

Cllnias: A que resultado tu te mieres? 

o ateniense: Quando urn desejo divino das prlitieas da 
temperanva e da justiva nasee no seio de urn grande po
der que e soherano sob a forma da monarquia institucio
nal ou se destaea gra.;;as a superioridade da riqueza ou 
do nascimento, ou ainda se alguem pasHa a exibir as 
qualidades de Nestor, de quem se diz que se era de supe
rior a todos os outros seres humanoo; em eloqiiil:ncia, 0 

era ainda mais ern temperan.;:a.····· Isto fni, eomo di
zem, na epoea de Troia - seguramcnte nao no nosso tem
po. De qualquer nlaneira, se um tal homem eristiu, lOll 

existira ou eriste entre nos atualmente, aben.;;oada IS a 
vida que leva e abenvoados sao aqueles que se unem para 
ouvir as palavras de temperan«a que emergem de sua 
boea. Analogamente no que diz respeito ao poder em 
geral, a mesma regra e aplieavel: sempre que 0 poder 
supremo re{me, Hum individuo humano, sahedoriH e tem~ 
peral1t;a,····· esta plantada a sernente da melhor eons
tituit;ao e da melhor legisla.;;ao, e de nenhuma olltra 
maneira chegar-se-a a isto. COl1siderelIlOs que temo;; aqui 
urn mito proferido por urn oraeulo e considerernos como 
eOIlSpiellO que se e diffcil para urn Estado chegar as RHas 
melhores leis, do modo que dissemos sera sumamente 
mais fadl e mais rapido do que quaIqller outra (,Disa. 

Clinias: Provavelmente.····· • 

o ateniense: Apliquemos 0 oraculo an teu Estado, ten
tando assim, como menil10s de harha grisalha, moldar 
suas leis segu}ldo n05SO di.seursn. 

Cl{nills: 8im, vamos em frente Bern mai;; delongas. 

o ateniense; Invoquemos a preseno;:a do deus na funda
t;;ao do Estado, e que ell' possa nos esclltar, enos eseu
I.undo ser propicio e benevolente assistindo-nos na eons
tru.;;ao do Estado e suas leis, 
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Platao - As Leis 

Clinias: Sim, que ele se manifeste. 

a (},leTl1:crls{~: Bem, que forma de governo tencionamos 
atribllir ao n05SO Estado? 

Clfnias: Ao que te referes Explica-te 
de modo ainda mais daro. Creio que tens em vista uma 
democracia, uma oligarquia, uma aristocracia ou lima 
monarquia eonstitucional?... pois certamente niio te 
referee a uma monarquia • 0 que nunea po
deriamos SUpllL.. 

a ateniense: Vejamos, qual dos dois de me re,,
ponder em primei ro lugar e dizer em que tipo de forma 
de governo se enquadra a forma de governo de sell 
prio Estado? 

lI.1egilo: Nilo seria "nrnnri"dn 

lho, responde5se 

Clinias: f~ Tlo1""¥,\7~",u,,1 

114egilo: Na veraaae, 

IlIa de governo da Lacedemonia, 

de dizer-te pOI' qual nome 5e deveria ae,ngnA-1". 

me, com efeito, que se assenlClha a uma 

rlesntStica ja que a in5tituti<';30 de Moros que ela eneer


despotiea; e, no entanto, pOl' vezes me 
pareee malS proxima de uma dernoeracia do que todos 
os outros Estados, De aualauer modo, seria inteiramell
te absurdo negar que "e trata de urna aristoerae.ia, mas 
que inclui uma realeza vitalicia, a mais antiga de todas 
a ererrnm; nao so enl nos rnesrnos cornf) mn toda a hu
munidud(-~, Mas de minha parte, diantc agora dessa 

estou realmentt', como disse, im
P05SHJlIHUUO de dizer definitivamente a qual dessas 
formas d" governo pertence. 

Clfnius: E lOU, Jtfegilo, encontro-me igualmente perplexo 
pois !leho Illuito difieil atribuir ao regime de Cnossos 
urn dcsses Hornes COIn eerteza. 

o atenicnse: Him, rnells caros senhores, pois v6>;, efeliva
mente, participais de varias forma>; de governo, enquan 
to aquelas que acabamos de nornear nao sao fa rigorI 
form as de governo, rnas siln agruparnentos ou sisternas 
politicos que dorninarn ou servem pareelas de si mes
In05, sendo caela unl nomeaelo de acordo COIn 0 poder 
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dominante, Mas se 0 Estado devesse ser nomeado de aCOT
do com isso, 0 nome que deveria ostenlar e 0 do deus que 
e 0 verdadeiro governante de individuos racionais, 

C[{nias: E quem e esse deus? 

o ateniense: Sera que nao 

mais uma vez ao mito de modo a resporl(jer 

riarnente a essa 


Cl{nias: E pOI' que nao? 

o ateniense: Otimo! Longas eras antes que eXlstissem 

ate mesmo essas cidades das quais indicamos a forma

yao anteriormen 

se, urn governo e tunda«ao sumamente prospcros corn 

base nos quais 0 melhor dos Estados atualmente exis

tentes foi l1Ioldado. 


Clinia.~: ~~ evidente que e de extrema imporli'incia tcr 
conhecimfmto disso, 

o atcrliense: PareckHIIe que sim e foi pOI' isso que intro
duzi esse ponto ern nossa discussao, 


Megilo: Nesse caso agiste admiravelmente e visto que 0 


mito a que te referes e pertinente, faras muito bem em 

prosseguir dele tratundo ate 0 rim. 


a ateniense: 86 me cabe fazer como dizes, Bem, a tradi
I(ao nos fala de quao venturosa era a vida humana na
quela epoca, suprida com ludo em abundaJl(~ia e em es
pontaneo desenvolvimento, E diz-se que a causa disto 
fora 0 seguinte: Cro1l05 esluvu eiente de que nenhum ser 
humano, por sua natureza (como ja explicamos) tern a 
capacidade de ter controle absoluto de todos os assuntos 
humanos sern se tornar locupletado de insoieneia e in 
justi«a; ponderando sobre esse fato, designou como 
reis e governantes para nossas cidades niio seres huma
nos, mas sim seres de uma ra«a mais divinH, nomeada
m(lIlte, os ddimunli . •• Ele agiu exatamente como nos pre
8entemente no caso de ovelhas e mbanhos de 
animais domesticaveis: flaO colocamos bois a governa 
rem bois, ou cabras a governarem mas sim colo
carnos a nos nleSlnos, que somos de uma ra\~ melhnr, a 
l~lIl~Teer 0 controle sobre eles. De rnalleira amiloga, 0 deliS, 
1'111 ;!eu amor pela instalou para nos (~m 
Irolur naquela epoca a raca superior do" ddimuns· • a 
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Platao - As Leis 

qual, muito facil.mente de Bua parte e para nossa gran
de vantagem, encarregou-se de nos, passando a dislri 
buir paz e senso de honra, leis e justi<;a copiosa, tornan
do assim as tribos humanas estranhas aos con£litos e 
preservando sua felicidade, E rnesmo hoje este discur
so encerra uma verdade, a saher, que ern qualquer lu
gar que seja onde urn Estado tern urn mortal e nenhurn 
deus como governante, nesse Iugar as pessoas nao tern 
tregua ern ao peso dos males e das dificulda
des; e se considera que devamos pOI todos os rneios 
irnitar a vida da epoca de Cronos, lal como a a 
retrata, ordenando tanto nossos lares qllanto nossos 
ESl.ados segundo 0 acalamento ao elemento imortal no 
nosso interior,· dando a essa ordena<;ao da razao () 
nome de lei. Mas se 11m individuo hurnano, I1ma oligar

011 uma democ~ada encerram uma alma que se 
empenha pclos prazeres e apetites, buscando empan
turrar-Be deles, incopaz de continencia e presa de urn 
mal interminavel e insaeiavel, se uma allloridade de tal 

chegar a governar urn Estado ou individuo 
sando sobre as leis, entao nao havera (como eu disse ha 

nenhurn meio de salvayao. Esta e a reflexao, C[{

que devemos examinar de modo a conduir se nela 
devemos acreditar ou 0 que devemos fazer. 

Clinia8: Devemos, IS claro, dar credito a cla. 

o atenien8e: Estas dente de que de acordo corn 

ha tantos tipos dc leis quanto tipos de eonstitui<;oes. E 
n6s aeabamos de discorrer sohre os lipns de con;;titui
<;oes comumente reconbeeidas. E pOT favor naD supne 
que () problema agora levantado (~arece de grande im

pois estarnos novamente frente ao problema 
do que deve ser 0 da justi9a e dn injustic;a. Niio 
e, eom efeito - asseveram it guerra ou a virtude total 
que as leis visam, mas 8im ao interesse da forIlla de 
governo estaheleeida, qualqner que seja esta, de ma
netra a ser e nunca ser 
de sor1.(~ que a natu ral de jU8tiya 
fnrmlllada dngle modo... 

(;lflll~lS: Que modo? 

o ateniense: Afirrnalldo~se que (I GOtlsiste no 
inl ('rcsse do 

186 

Uvro IV 

CUnias: Expliea-te com maior clareza. 

o alenien8e: Ora, e assim que e: as leis num Estado 

dizem sao sempre promulgadas pelo poder (Iue nele 
vigora no momento. Niio e assim? 

C[{nias: 1580 6 inleiramente verdadeiro. 

o alenicnse: Supnes entao - argurnentam eles - que uma 

democraein ou qualquer olltra forma de governo, ate 
mesmo uma rnonarquia despoliea, tendo e1a eonquis

tado a hegemonia, ira pOl' sua propria a<;;iio produzir 

leis que nao tenham como objetivo primordial nssegu
rar sua propria permaneneia no 

C[{nias: Certamente que nao. 

o ateniense: Por eonseguinte, 0 legislador e1assificara 

as leis assim prornulgadas,·· punindo to

que as violem como eulpados de injrt8tir;a. 

C[{nia.s: Niio ha duvida de que isso eprovavel 

o ateniense: E assim tais leis promulgadas eOllstituirao 
ai sempre a 

Clinia8: Bem, iS50 e, de qualquer forma, 0 que esse 
argumento sustenta. 

o ateniense: Sim, este 6 urn daqueles direitos Of.l 

t{tulo8 80b consenso relativos ao governo.••• 

Cllnia8: Que titulos? 

o atenien8e: Aqueles dos quais tratamos antes - tl1ulos 

ou direitos quanto a quem deve governar quem. Foi 
demonstrado que os pai~ dcvem governar os (iUms, os 

rnais velho8 os Inais jovens, os de linhagem nobre os 

Hem linhagem I10bff', e lembrais) havia muitos 011

tros titlllos, alguns "1I1re des lTlutuamente c.onflitantes. 
o titulo 011 direito dianl(' de Jl(')S agora e um d,,~tes e 

dissemos citandn Pindaro qne a lei eaminha eom a na
tureza quando justifiea 0 direito do 

CUnias: Sim, is;;o C 0 que I'oi dil0 .mtun, 


() ateniense: Observa agora a que partido deveriamos 

(,onfiar 0 nosso Estado, pois 11 situac;ao que lemn;; 


d" fato ja sueedeu aos Estados mil hares de vez(O;l. 


('lilliHs: Que SitU11yUO? 
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o aleniense! Quando ha \uta pelo poder, os que se sa
gram vil.o1'iosos se apropriam dos ,:a1'gos I'llblicos com
pletamente, de modo a nan deixar a menor pa1'cela de 
autoridade para os pr6prios vencidos e seus descend en
tes, e eada partido passa a vigiar 0 out1'o, com re.eeio que 
haja uma insurrei<;:ao ern represaIia aos ITanlitornos 50
fridos anteriormente,· Corn certeza negamos que essas 
fonna5 de governo sejam reaiInente forrnas de govel'no, 
como negamos que sejarn leis verdadeiras as que nao 
silo feitas a favor do interesse eomum de todo 0 Estado, 
ABsirn quando as leis sao promulgadas no interesse de 
uma parte, chamaremos a estes promulgadores de parti
darios·· e aqui\o que julgam ser sua forma de governo 
de enfeudamento·" e nao de uma autentiea forma de 
governo, sendo a justiyu que atribuem a essas leis Ine
ramente um nome vazio, Se 0 dissemos e porque nao 
tcncionamo8 no teu Estado···· distribuir cargo,,; toman
do como c.ritcrio para tanto a riqueza, ou qualquer oul.ra 
qualidade do genero, tais como for<,;a, complei<;:ao fisica 
uu nascimento_ Os cargos deveriio caber aos homens que 
se destacam na obediencia as leis e estendem esta vitoria 
no Estado, 0 mais elcvado cargo (0 serviyo aos dcuses) ao 
primciro destes, 0 sl'gundo cargo ao seh'llndo destes, e os 
demais cargos sendo neccssariamentc distrihufdos de ma
neira anaJoga C sllecssivanlente a todos csses hOIllens_ Be 
chamo de scrvidorcs das leis· •••• aqueles aos quais 
damns 0 nome de magistrados naD epelo simples prazer 
de cunhaI' uma expressuo nova, rnas sim porque acredi
to '1lle a salvayao on a ruina de um Estado, acima de 

outra coisa, se baseia nisso, pois todo Estado 
que tern a lei lluma condiyiio subservilCnte e impotent!, 
esta abeirn da rUlna enqllanto 4'1<' para todo Estado no 

a lei t\ soberana sobre os magistradoH e estes sao 
slCfvidores da lei havera salva",i]o e Indas as benesses que 
os delJR(~S outorgarn [lOS Estados. 

C/(nias: Him, pOl' Zeus, estrangeiro! COIllO se eoaduna 
COIl! l.lIn idl1de, tens realment(, Hilla visao 

o nlcniense: ~~ 4lt" para essa lIlatf\rin a visao de ullin 
ltotnern nstlt lnHxirllarnnnt(~ eJnhotadu TlH sllU 

.Ie, enquanto mllximUlllflllte aguda nH sua vdhif:e, 

('[(nias: I:: b'~111 vnrdadeiro, 

.... .... 
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o aleniense: Qual sera enta.o (I nosso prl)ximo 
Nao poderianw::; Sllpor fJ ne nossosimigrantes chegaram, 
que estao aqui e cOlltinllarmos a discorrer sobre eles? 

Cl{nias: Sem duvida_ 

o alertiense: Falcmos, porl:anto, a eles da seguinte for 
rna: "Homens, 0 deus que tCln mn suas muos segundo Ii 
tradi<;:ao antiga,··· •• • 0 COHlfl<;:D, 0 fim e 0 meio de to
dOli os seres que exislem, encarninha-se diretamente pura 
sua meta entre as revoluy,)es da natureza; acornpanha-o 
sempre a Justiva, ••••••• que se vingu daqueles que in· 
fringem a lei divina; e ela t\, por sua vez, aeompanhada 
pOI' todo aquelfl que deseja a felieidade, que a elu se liga 
corn hurllilde e ordenado comportamento; mas aquele que 
se enche de ~oberba, exaltado por suas riquezas e suas 
honras ou ainda ucla belezH HsieH e qUf'. atraves dessc or

e a loucura tem sua alma 
lIlHOleIlCta, acreditando que prescinde de 

querll 0 governe ou 0 conduza e crendo, £10 eontrario, qne 
ecapaz de conduzir os outro!; esse eabandonado e pretl'r 
rido pdo deus, •••••••• e ~endo abandonado cle atrai para 
"i outros de natureza sclnelhante a sua, e pOl' seu pavonea
mento desatinado rnergulha a todos na confusao; pam 
muitos, realmeIllt~, de euma peSHoa ilnportante, mas nao 
demora para que ele tenha que ucertar as COllt;]/;, mereei
darnente, com a Justl<.;a ao encaminhar para si Ii fUlna 
total, fieando 6rfao d" sua casa e de &ell Estado, LflTl<;;all
do urn olha1' a estas <'oisas, assim dispostas, 0 que deveria 
o homem prudente fazel', Oil pennaI', 011 deixar de fazer?" 

Clinias: A resposla t\ evidentc: 0 que deve pensar todo 
homem eestare-nire aqudes que sef,'lleIn na trilha do deus_ 

o (ltenicn.~(]: Equal c entao a eondllta qlW t\ cara uo 
,h'lIs e que se enquadra no sell earninhol' lim eerto 
de conduta eexpresso llUHlfl frase antiga,········· a 

que "0 ;;euwlhallle ,S caro no ~emeJhant"" quan 
do e rlloderado, ell!] uanto c"isus imoderadas niio ~ii() 
c:uras nem entre ;;1 ,wm ils .:oisas moderadas_ Ao~ HoB

HO;,; olhog a divindade sedl "a mnlida de todas as eoi
~IlH» no mais alto grau UIll grail muito mais ulto do 
'Ill<' aquele em que eslll qllulqucr "sf,r IlllllHl110" do quol 
dl's·········· falalll, Aqude, porlanto, qm' prel'''ld" se 
.. "'11111' caro a urn tal ,';er Ilr<'(;isa se enmenhar cOIn todas as 
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que entre nos 
que e sernelhante a de, enquanl.o aquele que nao e 
temperante sen'i dessemelhante e hostil a ele - (,AlTnO tam
bcm que einjusto, e assim de modo anatogo com 0 

restante, por paridade de raciodnio. Edisto se segue, que 
o esta regra complementar - que de todas as 
regras c a mais nohre e a mais verdadeira - a saber, que se 
dedicar ao sacrifieio e il eomunhao dos deuses continua
mente por intermcdio de orar;oes, oferendas e devor;oes de 
toda eonstitui algo sumamente helo, hom c util 
para a vida feliz, scndo tarnbcm soberanamente adequa
do ao homem bom; mas para 0 homem perverso c 
samente 0 contrario, pois eate tem a alma impura enquanto 
a do homem born epura; e daquele que tcm as maos sujas 
nenhum hornern born e nenhum deus receben'i dadivas. 
POl' consel!Uinte, todos os grandes trabalhos que os ho

rcalizarn pelos deuses slio em viio, enquanto 
piedosos sao muito proveitosos para todos 

estes. Eis ai, portanto, 0 alvo 
to as flechas que devemos lam;ar, e, pOl' assim dizer, 0 voo 

que tipo de flechas - achais - voariam mais direta
mente rum!) ao alvo? Sao, em 
as honras que ap6s serem preS11'1lias HOS oHmplcos e aos 
deuses que mantihn 0 Estado mndmnos HOS deuses do 
mundo inferior; reservando-lhes 0 par, 0 inferior e 0 es
querdo atendcmos melhor ao objetivo a que visa nossa 
piedade, enquanto as honras sllperiores a essas, 0 impar 
e 0 direito cabcriio aos de\lHt~S qlle mencionamos anterior
mente.' Na sequencia depois destes deuses 0 homem de 
"enso prestani culto aos ddirnofls e depois destes aos he 
r6is, ap6s os quais virao os santuarios privados legalmen
te rledicados as divindadcs ancestrais, e a as hunras 
prestHdu5 aos pais vivos, pois e justo que Ihes paguenlOs 
nosso divida primordial e essencial, de todos os ereditos 0 

maior, e rcconhe(:c,r que III do qw' e terrIOS 
pertence aqueles que nos geraram e educararn, de morlo 
que devenlOs servi-los ao rntuirno de 1l0HSaS 
diante Hossa 
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quando rnais necessitam de amparo. E ao longo de toda 

nossa vida devemos observar diligentemente, sobremanei

ra, 0 acato verbal ao nos dirigirmos aos nossos pais, pois 

para as palavras, coisas leves e aladas, a reparayao em 


ao dano eometido e incornparavelmente pesada; 

a mensageira da Justir;a, foi designada para se 


manter vigilante quanto a isso. Compete ao filho, 

c~der aos pais quando estes estao irados, e quando dao 

redea solta a sua c6lera por palavras ou ar;oes devera per

doa-los comDreendendo que ebastante natural para urn 


larmente furioso quando que esta 
Quando 08 morrem, os •• C))e! Oll/nfl,

rnelhores funerais sao os de maior sobriedade, 

nos quais 0 filho nem se cxecde na pompa habitual nem 

fica ahaixo do que seus pr6prios ancestrais fizeram pOl' 

seus pais; e dl~ modo similar devera ele cuidar das eerirno 

nias anuais que sao celebradas em honra que 

chegaram ao desfecho. Devera ;;empre venera-los nao ees

sando jamais de manter viva a memoria deles e designan

do aos mortos a devida parcela dos reeursos que a fortuua 

Ihe disponibiliza. cnxlo;; nilS, se assirn e observar

mos essas regras de vida ganharemos semprc a devida 

reeompensa dos dew;es e de todos [os seres] maia podero

sos do que n<'is mcsu\os, C passarcmos a maior parte de 

nossas vidas desfrutando as esperanr;as da felicidade. No 

que diz 


diante a coen<,10 .~ H 

II persuasao - tornanl. a intercessao dOA (leuses) nosso 

Estado venturoso e pr6spero. I U! tamhtilll materia" qll(~ 


urnlegisladoT, HI' compartilhar de millha opi ni,lo, Icnl ne
ccssariaml;nte que re/,'11Iamentar, emhnra !lao He prestern 
bern H ullla formula\',ao soh a forma d" l"i. Ao se oeupar 
d(~ssas matcria~ de deveria., a meu ver, produzir urll mo
ddo para seu pr<>prio uso e paru a<Jlwles II favor dt) qumn 
estillegisiando, isto antes de He deter' ern t"das as rnalJirias 
restnntes na medida de sua eapacidade e inieiar assim a 
til n,fa de redie:ir a::; leis. 
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Cl{nias: Qual tais materias? 

l~L(LU JUVl.f, tlOarCQ-lGS toda~,; num, lJor 
(ormulaplo; mas tentemos 

pensd-las de uma tal maneira, jd que contamos com a 
possibilidade de cOflseguirmos afirmar algo definitivo a 

• ,gpgllilrin ({QgUll~' 1,~Q(!I1if,lO~, respeito de/as .• 
lodo (l ifWlo ~Ill iM/i('O 00 CUnias: Conta-nos 0 que e esse alga. 

Qrlrio (IP (!/(tli(J!) o ateniense: Eu desejaria que as pessoas fossem 0 mais
(' Mml)(do rio 

doeeis possivd em materia de virtude, e isto eevidente
~nlll(j i,q 

mente 0 que 0 Icgislador sc empenhani em hnsl:ar em 
ifl1(Jd[oIOhl(l1ir m,le'imfJ~ do 

toda a sua ohm,
aleuiOh,'Xi, 

Clinias: SCh'1.lramente. 

o {llef/ief/se: Acredito que a abordagem que fizemos re
eentementc poderia ser de alguma utilidade para fazer 
as pessoas escutarem as adverteneias que ela contem 
com suas almas nao num estado de completa 
ria, mal> numa disposiyao de maior eivilidade e menor 
hostilidade, E scria para nos contentarmos se, como 

tornasse aquelcs que as escutassem apellas UIn 
poueo mais dOI'£is pelo fato de estarem um poueo me
nos hostis, pois nao ha uma enorme quantidade de pes
soas ansiosas para se tornarem as melhores 
com toda a rapidez ; a rnaioria, de fato, serve para de
mOnf;trar quao sabio foi Hesiodo ao dizer que " .. ,suave 
eo caminho que conduz H e que ...per
corre-lo dispensa qualquer suor.,.", visto que e ", ..extre
mamente curto...", ernborH ole diga tambem que... 

Diante da oirtude os dm1ses i'710rtols 
Colocaram 0 suor do e~foryo e longa 
E ingreme P a senda que a ela conduz, 
Sendn aspera a primeira subida; mas 
Conquistado 0 primeiro cimo, a Juraoda 
Facifilada e, (] despcitu de (Irdu(l (linda SCI: •• 

(!,~ D.tah(J(lllOs r (8 cDirm, 2&7 (J 292 : 

tY)<; (5 (lPt:ty)C;, SWI ltP01t(lPOIOEV EOl1KaV 

(lOaV(ltOl, llaKpoC; OE K(ll OpOlOC; Ol!l<)(; I;r; (XUty)v, 

KUl tpY);(D<; to ltpoJtov EnY)v 0 CIC; CIKpOV IKl1m, 


nElta mop eOllcra. 
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CUnias: Eu diria que ele se exprimc muito hem. 

o ateniense: Certamcnte, Agora desejo vo;; comunicar 0 

resultado da 

CUnias: Pois 0 faz. 

o aleniense: Vamos nos olrrglr ao tegJslaoor e 
se soubesses 0 que deveriamos 

nno e. 6bvio que 0 formularias?" 

CUnias: Necessariamente, 

o ateniense: MaH hii pouco nao ouvimos n6s dizer que 
o legislador nao deveria permitir que os poetas eompu
sessem como hem Ihes aprouvesse? [sto porque prova
velmente desconheceriam que palavras suas Tlocl"riATn 

infringir as leis e prOVOf:ar dano HO Estado? 

C[{nias: 1550 e bern verdade. 

o ateniense: Estariamos nos dirigindo a de rnzoavelmente 
lie 0 fi7.e.$semos em nome dos poetas nos seguintes termos... 

Cltnias: Que termos? 

o ateniense: Estes: "Ha, 0 legislador, nIll Hntigo prover
bin  constantementc repetido por nos mesmos e que re
rebe a aprovayao de todos - segundo 0 qual sempre que 
urn poeta esta scntado no tripe das Musas, falta-lhe 0 

controle sobre a mente, assemelhando-se a uma fonte que 
da livre curso i:t agua que afllli; e visto que sua arte con
lillte na imitayao, ele e mniude f:ompelidn a contradizcr 
a si mesmo ao erial' persoTlageTls de contra
dit{,rias, alem de ignorar de que lado no que dizem esta 
a verdade. Mas 0 legislador Tlao em sua lei fazer 0 

mesmo, isto 6, ('A)rnpor duas a de 
urna unicAl materia, sendo neeessario que proelame sern
pre uma uniea formulalliio a respeito de uma materia. 
Torna como e:x:emplo Ilmll das 
forrnnlaste ha pOlleD. It posslvel que urn funeral sela ex
()(!SHivo, defieiente ou moderado: destas tres alternativas 
CIlleolhes uma, 0 rnoderado, louva-Ia ineondicional
mllfIte. Eu, por Olltro lado, se tivesse uma esposa extre
mum!mte rica qlle me incumbisse de representa la em 
1"11 funeral mediante miJlha poesia, u faria eom toda a 
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pompa, enquanto 11m homem pobre e pan~imOIli()so lou
\llIl'ill " llllTlulo defidente, e a pessoa de moderados re
I'IH',;"", He ela rnesma moderada, louvaria 0 nlesmo que 
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tu. Mas In nao deves merarnente falar de urna eoisa 
como 'rnoderada' da maneira que fizeste agora, deven
do sim explicar 0 que e '0 moderado' e quais os seus 

caso contrario, sera prernaturo para ti propor 
que tal forrnulavD.o se torne lei. 

Clinias: Admito que isso e sumarnente verdadeiro. 

(] atefliense: Deve, entao, ° preposto que nomeamos para 
essas leis deixar de fazer u lila tal formulavao inicial e 
dedarar imediatamente 0 que tern que scI' reito e 0 que 
nao tern e indica I' a punivao lIa qual ineorre a desohe
diencia, e assirn voltar-se para urna outra lei, sem aeres
eentar aos seu;; estalutos uma unica palavra de encora
jamento e persuasao? Tal como ocone com os medicos, 
urn nos trata de unla maneira, Dutro de Dutra: eles dis
poem de dois metodos difercntes dos quais podemos 
nos lembrar para que, como criallvas que pedem aD 
medico para que as trate pelo metodo mais 
possamos fazer um pedido semdhante ao legislador. E 
o que queremos dizer corn isso? 1M. homens que sao 
medicos, segundo dizemos, e outros que SD.O assistentes 
dOB medicos, mas chamam05 estes ultimos tambem de 
medicos, nao e mesmo? 

C{{nias: Scm duvida nos 0 fazemos. 

o ateniense: Esses, eles livre,;; ou escravos, adqui

rem ~lla arte sob a direo,:ao de seus mestres' por meio 

da observavuo e da pnitica' • e nao pclo estudo da na

tureza, que e 0 rneio pelo qual os medicos livres des 

mesm08 aprendem a lute, senc\o tambern este 0 meio 

pdo qual instrllem seUB pr6prios disdpulos. Dirias que 

temos aqui duas classes do que e chamado de medicos? 


C{{nias: Certamente. 


(] atenien8e: Estas tambem ciente de que como as pesso

as enfermas nas ddudes sii.o c{mstiluidas tanto por es

cravos quanto pOI' cidadilos livres, os escravos sao 

mente tral.ados pelos eseravos, em suus l'Ondas pelu cida

de 011 aguardando nos dispensarios; e nenliurn d!'ssm; 

medic'OI:; da ou recebe qlluisquer sohre as 

varian dOf·,IH.;as dOH diversos St',rvos 'pI<' trall1m, lilllitan

do-se u pmSGff'Ver para cada urn deles 0 que jlllga certo 

100m bllse na exrwriAnciH. COJIIO se delivc,sse eonhecilneTlto 
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exato, e corn a auto..sllficieneia de urn monarea desp6ti 
eo; em seguida passa de um atimo muito rapidamente 
para um Dutro servo enfermo, poupando assim seu mes
tre do atendimento dOn doentes. Mas 0 medieo naseido 
livre se ocupa principalmentc em visitar e tratar das en· 
fermidades das pessoas livres e 0 faz invesligando-as des
de 0 cOillevo e confonne I) curso natural; convenm com 0 

proprio paeiente e corn seils amigos, podendo assim tan
to ohter (xmhecimento a partir daquele que padece da 
doenva [e seus arnigosl como transmitir a estes as devi.. 
das impressoes na medida do posslvel. Ademais, ele nao 
prescreve nada ao paeiente enqllanto nao conquistar 0 

consentimento desle,··· para s6 quando consegui-lo 
entaD, mantendo a docilidade' ••• do pHciente por meio 
da persuasao, realmente tentar c.ompletar a tarefa de 
devolver-lhe a sHude. Qual dessHs duas forma" da medi.. 
cina revela 0 melhor medico, e em materia de treinamen
to,o mdbor treinador? Devera 0 medieo executar uma 
unica funvao identica de dum; maneiras ou de uma rna.. 

neira apenas, e neste caso a pior maneira das duas e a 
menos humana? 

CUnias: Aeredito, estrangeiro, que 0 rnetodo duplo e scm 
duvida 0 melhor. 

o ateniense: Desejarias que examinassemos 0 melodo 
duplo e 0 simples tambem em sua apliGa~ao nas legis
hu,:oes? 

C[{flia~: Com toda H certeza eu 0 

o alefliense: Pois entao, diz-me, em nome doe 
qual seria a primeira lei a ser formulada peln legisln
dor? Nao seguira ele a ordem da natureza eome-;;ando 
em suas disposiyi'ies pel a regulamentm;D.o dOH JlHseirnell
tOM mil seu ponto de partida IlOS Estados? 

CUnins: Mas edaro. 

o (Ilenieflse: E nao reside 0 ponto de 

lII(mtos ern todos os Estadns Ill! lInino e eelehracan 
(~aljamento? 

(7Uflius: Certamente. 

o Ilteniel1se: PortuIllo pareee que sendo as leis do casa
1111'1110 as primeirtls a sen~m produzidas Ie prnmulgadas I, 
I'Hk ""ria 0 procedirnento eorreln ern todos os Estadns... 
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ClinielS: Com roda a certeza. 

o ateniense: Bern, vamos enuneiar a lei na sua forma 
mals simples primeiro. Ii: como seria? Provavelmente 
a:o;sirn: "Dever-se-a casar entre trinta e lrinta e oinco an05, 
o nao faze-Io aearretando oomo punio;ilo multa e degra
da,<ao,· a multa correspondendo a esta ou aquela quan· 
tia, e a degradal;ilo a cste ou aquelc tipo. " Esta sera a 

forma simples da lei do casamento, E eis a forma du
pia: "Dever-se-a casar entre trinta e trinta e cinco anos, 
tendo-se em mente que este e 0 modo pelo qual a rao;a 
humana, por natureza, partieipa da imortalidade, e 
para 0 qual a natureza implantou em todD individuo 
humano urn desejo forte. 0 desejo de granjear a 
emlugar de repousar num tdmulo anonimo, visa a urn 
objetivo semclhante, •• Assim a humanidade tern uma 
afinidade natural com 0 eonjullto do tempo,' •• acoIll
panhando-o eontinuamente no presente e no futuro, 
sendo 0 meio pelo qual se imort.aliza cstc: deixando atdis 

de 8i 08 filhos dos filhos e prosscguindo sempre una e 
identiea, ela assim pela reproduo;ao participa da imor
talidade. ]mnais sera 11I1l al.o piedoso privar-se disso 
voluntariamente e aquele que negar a 8i mesrno esposa 
c filhos e culpado de tal priva~ao intencional. Aquele 
que acatar a lei estara livre de punit;:ao, mas quem de
sobedece Ia e nao casar ate 05 trinta e eineo anos paga
ni ulIla rnulta aTlual de urn certo valor a fim de qne 
nao veja no celihato 11m motivo de ganho e bem-estar e 
nao deixe de tel' sua pareela Has honmA pliblieas que os 
jovens de lempos ern tempos prestarn aos mais velhos." 
Ao ouvir-se e COTnparar-se esta lei eom a anterior, e pos
slvd julgar em emla easo particular se as leis devem ser 

ao Inenos ern extensao, sornando a persuasan a 
anleaya, ou somente simples em sua extensao empre

apenaB a alneaya. 

ll;fcgilo: N6s,laeoniHnos, estrangciro, pretenmos sempnc 
a Ixmeisao, mas tivessc eu que Ophir qual dcssas dUllS 

dispooi.;;oes Iflgais desejaria ver proIlllllgada por eserito 
em meu Estado, eocolheria a mais ext('.l1sa; e iguulmente 
t~1II rdayilo a todas as .kmais leiH, caso 'le apresentassem 
sob duas forums COIlIO nesse exempl .. , foria a Illinha 
c,;colha da mesma maneira. It Iit'c';s,.;ario, elltrelanlo, 
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que us leis que estavamos eriando agora eontem com a 
aprovaliilo de nosso amigo C/{nias tambt~lII, pois no 
mornento e 0 seu Estado que se prop'-)e a usar essas leis. 

Clim:as: Tu te expressaste bem, il4egilo. 

() ateniense: De qualquer modo, seria extremamente tolo 
diseutir aeflroa da extensao ou eoncisiio das leis eseri
tss, pois 0 que devemos volorar, a meu vel', nao e Be sao 
exeessivamente breves ou prolixas, mas sim sua exee
I~ncia; e, no easo das leis que aeabam05 de mencionar, 
uma forma possui 0 dobro do valor da outra do ponto 
de vista da exeelencia prati(:a como tambem guarda nma 
perfeita analogia eom 0 exemplo dos dois tipos de me
dicos que ha. pouco apresentamos, A e8te respeito pare
ce que nenhnm legislador jamais percebeu ainda que 
embora e:;teja em seu poder fazer uso dos dois metodos 
em SUIl legis1a.;;ao, a saber, Ii persuasilo e a foro;a, na 
medida em que seja praticavel quando se lida com a 
massa humana ineulta, os legisladores na realidade 
empregam apenas um metod0, 0\1 seja, ao legislarem 
niio combinam a eoer.;;ao corn a persuasao, empregan
do sim SOInente a coer.;;ao pura, E eu, rrleus caros se
nhores, noto ainda urn terceiro requisito que devc eetar 
presente nas leis e que, no entanto, atualmente nilo le

mos onde eneontrar. 


CUnias: A que rflquisito ldudes? 


oaleniense: Uma materia que, por uIlla espeA.:ie de orienta
~An divina, acaboll brotando dos pr6prios assuntos 
qlw estamos agora discutindo. Foi logo depois da 
aurora que principiamos a falar sohre leis e agora e 
ml~io-dia e aqui estanlOs neste belo POtito de 
tlllHlo passado I.odo 0 tempo sem falar de outra coisa a 
niin Her de leis; e no entanto, pdo que pan~ce, mal co.. 
IlH'«!lTnOS a formula-las, pois tudo que dissernos ate 0 

mmnento nao passou de prehldios as leis, 0 que pre
lllll/io HO dizer isto? Todo discurso e toda expms!lan yo· 

I:ul .omlta eom prellidios e preliminares que produzem 
\lUlU ""peeie de preparm;ilo em apoio 110 desenvolvimen
to posterior do assurHo. De falo, dispomos de excmploH 
1111 prdudios admiravelmente e1aborad()~ <jlm pn,eetiem 
.. lipo de canto aeompanhado pela dtara H qlle ~e da 
.. '10111" de noma bern como meiodim; de IorIo 
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Mas para as verdadeiras leis' que denominamos pol{ti
ca.~, •• ningucIIl ate agora jamais formulou, compos ou 
puhlicou urn prellidio, como se a natureza nao 0 com
portasse, Contudo, n05sa presente discllssa,o prova, a 
meu ver, que existe tal coisa, e me ocorreu ha POllCO 

que as leis que e!:itavamos formulando sao algo mais do 
que simplesrnente duplas, consistindo sim dessas duas 
coi5a5 eombinadas, isto e, a lei e 0 preludio a lei. A pres
criQao que designamos como despotica e eomparada as 
preserigoes dos medieos-escravos era a lei puca, mas" 
que dissemos antes, e que foi tido como persuasivo··· 
era realmente bern persuasivo e cumpm tambcm a mes
rna rUIlQao do prehldio de uma oraQao. Assegllrar que a 
pesso a a quem ° legislador endereQa a lei aceite a pres
erigao com tranqiiilidade, e devido a eota tranqiiilida
de a aeeite com docilidade era, eu supunha, 0 conspi
cuo ohjetivo do orador ao proferir seu persuasivo dis
I:Ur50. POT conseguinte, de acordo COIn meu argurncnto, 
o lermo certo para ele seria nao tcxto da lei, mas 15im 
prehidio, e nenhum outro vocahulo. Tendo dilo isso, 
qual e a proxima afirmagao que eu gostaria de fazer? 
Ei-la: que 0 legislador nao deve jamais deixar de forne
cer prelUdios a titulo de prcambulos tanto do eon junto 
das leis que nao cessam de se apresentar como de cada 
lei particular, pois graQas a isso tai5 leis ganharao tudo 
que ganharam as leis formuladas ainda hi pouco, •••• 

Clinias: Eu, de minha parte, eIlcarregaria 0 espeeia· 
lista nessas materias em assim legislar, e nil.o de ma
neira diversa, 

o ateniense: Penso, Clinias, que acertas aeerca deste 
pOlito ao desejaT que todas as leis teuham 11ill prcludio 
e que ao comeo;o de toda obra legislaliva se deva 
eiar eada promlllgn<,;iio com 0 prdl1dio que nalllTallllcn
te the diga respeito, pois a formuIao;ao que se 
ao preh'Hlio tem grande importancia e faz enorme dife
rcnya 50 essm; rOTmllla.;;oes sao lernbTudas distinta ou 
iudisliutamenle; dc qualquer mane ira, estariarno~ eT
rado::; se prescrevessomos que lndas as leis, grandes e pe
quena,;, fossem dotadas de preil1dios de modo invuriavd, 
pois iSbO nao deve seT feito no ClUiO de eano;iies e diseursos 
de e.specie algurtla visto qm) se todos tem naturalrnent" 

198 

"'''' 


Uvro IV 

prelUdios nem sempre podemos emprega-los, 0 que deve 
ser deixado em cada caso a crit.Srio do proprio orador, 
cantor 011 legislador, 

Clfnias: 0 que dizes C, creio, bastante verdadeiro, Mas 
nao retacdemos mais. Retorna ao IIOSSO assunlo princi
pal e recomeQa, se 0 concordais, pelo que disseste eutao 
sem ineluir urn preamhulo. Retomemos, portanto, como 
se Gostuma dizer, mediante urn sehTllIldo lance de maior 
sorte, com a inteno;ao de executar urn pTeh'ldio e nao, 
COlfiO anles, de fazer urn discurso fortuito; tomemos 0 
inicio como urn prciudio confesso. Sohre 0 culto aos 
deuses e os cuidados devidos aos ancestrais, 0 que foi 
dito anteriorrnente e suficiente; e 0 que se segue a isto 
que deves tentar dizer ate que a totalidade do prell1dio 
tenha sido, em nossa opiniao, adequadamente formu
lada poc ti. Depois di550 tu pr05seguinis corn a indica
Qao das proprias leis eseritas, 

o ateniense: Entao 0 prehidio que anteriorrnente COIll 

pomos referente aos deuses e aqueles que Ihes estiio 
pr6ximos, referenle aos pais, vivos e mortos, foi, como 0 
dedaramos agora, sl1fi(~iente; e estas neste momenta me 
snlicitando, pelo que compreendo, que traga, por as
aim dizer, a luz do dia 0 resto desse mesrno assunto. 

Cl(niCL~: Precisamente. 

oateniense: Bern, com eerteza e eonveniente e do maior 
interesse comurn que, juntalnenle CA.)lll os assuntos men
eionados, 0 orador e sells ollvilltes tratassem du questao 
do gran de zelo ou negligeneia que as pessoas devem uti
lizar corn respeito as suas almas, seus corpos e sens hens, 
e ~obre isto ponderar e aHsim arnpliaT sua eduea~,ao na 
medida do possiveL F: preeisarnente esta a formulao;ao 
qli<' precisamos real mente fazer e escu1.ar a seguir, 

Cltnias: Perfeitamente, 
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o atertiense: me eseutem, portanto, todos aqueles 
que ha poueo me ouviram falar dOB deuses e de nossos 
caros ancestrais. De todos os bens que se possui 
dOB deuses, 0 mais divino e a alma visto que e 0 mais 
pc,,,o,uaL.· Esses bens de todo ser humano pcrtcncem 
invariavelmente a duas os bem, superiores e 
mais fortes que comandam e os hens inferiores e mais 
d6heis que scrvem; •• entre esses bens, "empre 
preferir os que comandam aos que servem. Assim, por
tanto, quando afirmo que se deve honrar a alma 
depois dOB denses que cornandarn e as divindades se
cunda.rias, ••• cstou fazcndo U lila correta 
Ora, difieilmente ha alguern entre Il6s que honre corre
tamente sua alma, ernbora ereia que 0 fa\ia, £lois en
quanto mna honra prestada a uma eoisa divina e be
nigna, nada que (~ rnaligno confere honra; e aquele que 
pensar estar engrandeeendo sua alma mediante pala
vras, diidivHS ou mesurHS enquanto nilo a aprirnora, 
estara imaginando que Ihe presta honra, mas de fato 
nao cstarii. Por exemplo, todo aqucle que atinge a ida
de adulla, se Jlllga eapaz de aprender todHS as coisas e 
supoe que honra sua alma ao louva-la, permitindo-Ihe 
de forma precipitada fazer 0 que the apraz. Entretanto, 
assim agindo, ele estara ofendendo sua alniH em lugar 
de hOIldi-la, fl()S (I asseverarnos agora, contrarianH:nte 
ao que afirrnaruos, isto c, que ele deve prestar-Ihe hon
ea logo depois dos deuses. E tambem quando urn ser 
humano imputa sempre a outros e nan a Hi rnesrno a 

pOl' suas faltas e 11 dos male>; mais nu
merosos e mai" graves, isentalldo-se a 8i meHrno smnpre 
da culoa. irna!!:inando que mediante isso esta honran

alma, ruin n estanl fazendo de modo al
gum, e sim a ofendendo. E quandn algucm eede aos 
prazeres contrarios ao conse\ho e recoIllendadlo do le
gisladOl', tmnbem nan esta honrando sua 
u desonrando ao carn:ga-h.l de infortllnios t' rf'H1orsos; e 
ainda no caso oposto, quando se rccomendarn 
temores, dificuldades e dorm; e 0 ser hl.lHlHnO se 
va a estes em lugar de suporta-Ios com firmeza tal es
quivamento nao !:onfer.: honTH nenhuma a sua alma 
pois mediante todas essa5 a\ioc~ de a dCDTceia. Tam
pouco hii honra Quando iniga, sern 
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a vida como UIIla coisa boa poi,; Beste caso a alma to
mara por urn mal todas as do Hades e a pes
soa a ela cedenl ern lugar de se the opor para instrui-La 
e convence-Ia de que podemos encontrar, ao contnirio, 
as maiores benyaos no n~ino dos deuse" do mundo infe
rior. Tamhem quando se tern maior apreyo pela beleza 
do que pela virtude deprecia-se literal e totalmente a 
alma irnplica 0 raciocinio cuja (·.onelusao is que 
o corpo e maie digno de apreyo do que a alma, 0 que e 
falso· ja que nada nascido Tla terra e digno de maior 
apreo;:.o do que 0 oHmpico" • e que com referen
cia it aLma professa pareeer diverso de que ad
miravel tcsouro esta descurando. Igualmente 
urn ser humano anseia adquirir riqlleza desonestarnen
te ou nao se aflige por adquiri-Ia assim nao estani atra
yes de suas dadivas honrando SUfi alma - bern longe dis
to!. .. pois 0 que af ha de honroso e belo esta sendo nego
ciado pOl' um punhado de onTO, nilo obstante !.odo 0 

OUTO sobre a Terra e sob ela nao se iguttle ao valor da 
virtude. Para sermos com:isos: eom respeito as eoisas 
que 0 legislador indica e classifica ':(HnO, de urn larlo, 
vis e mas, Oil do outro, Ilohres c boas, quem qller que 

que se reeusar a evitar pOl' todos os Illeios as pri 
Illelras e a praticar com todas as :mas {oryas as segun
das saberA 'pIe esta tratando sua alma, a ma.is divina 
das eoisas, da maneira mais desonrosa e lamentaveL 
Difieilmente alguem se dft conta do maior julgarrumto, 
como e dito, da ayao ma, ou seja, assemelhar-se a ho
IlltmS que sao perversos e assim fazendo afastar-se dos 
homens bons, do;; hOlls eonselhos e com eHtes romper, 
apegando-se, ao eonlrarin, a eOlllpanhia dos perversos 
e os seguindo: e aquele que se juntar a tais hornens fa
taLmente fara e experimentnra 0 que essas pessoas be 
eonvidam mutuamente a fazer. Ora, tal resultado nao e 
uIIljlllgllmento (porqu!lnto justi<;a e julgamento sao eoi
SHS honrosas), mas "jIll uma puniyao, urn efeito que se 
segue a injustiva; e aquele que supnrla essa puni<,;a.o e 
aqllele que nao a suporta sao igualmente infelizcs . este 
porque fieou SI,!TI cura, aquele porqne perece a fim de 
assegurar a salva<;ao dc muitos outros."· 'Assim, deda
ramo;; que a honra, em termos (xHlslste em acatar 
o Inelhor e em eUIDreender 0 Hll;'ixiuIO para melhorar 0 
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llienos ruim, quando este 0 admite. 0 ser humano nao 
dispoe pOl' natureza em 5i mesmo de nada mais apro
priado do que a alma para evitar 0 mal, localizar e 
apreender tudo que ha de melhor, e depois de apreen
de-Io viver eOIIl isso peln resto de sua vida, pelo que a 
alma est.a dassificada em segundo lugar nn ordem das 
honras. Quanto ao tcreeiro todos seriam unanimes em 
dizer que este lugar cabe a honra devida au corpo e 
aqui, novamente, e preciso investigar as varias formas 
de honra - as genulnas, quais as falsas 0 que l~ 

do legislador. Ora, ele suponho - deelara que 
as honras sao as seguintes e dos seguintes tipos: 0 corpo 
digno de apreyo nao e 0 eorpo belo, 0 forte, 0 ceIere, 
nem 0 grande e nem rnesmo 0 corpn sautM.vel, embora 
rnuitos creiam nisto; nao IS tampouco 0 eorpo que rell 
ne as qualidades opostas a estas. Os corpos que oeu
pam a medianu entre todos esses extrernos opOS
1.06 sao, corn larga vantagem, os de maior temperanya e 
estabilidade pois se urn extremo torna as almas sober
bas e orgulhosas, 0 outro as torna vis e mesquinhas. 0 
mesrno se aplica it posse de hens e riquezas, devendo 
estes seT valorados numa escala similar; quando exces
sivos, geram animosidades e eonflitos tanto no Estado 
como TlO aIIlbi 1.0 particuLar e quando defieientes geram, 
via de regra, servidao. E que ninguern arne as riquezas 
por causa de seus filhos corn 0 filO de deixa-Ios 0 mais 
ricos POSSIVel, isto nao IS born nem para des nem 
para () Estado. Para os jovens, recurS05 que nao atraem 
bajuladores, e que nao os privam do necessario, consti
tuem os mais harmoniosos e mais exceientes de todos, 
visto que tais recursos esti'io em sintonia e acordo (~o
nosco, I.Ornando nossa vida em todos os aspectos isen
ta de sofrimento. Aos filhos deve-se deixar um grande 
legado de respeito proprio e nao de ouro. lrnaginarnos 
que e mediante a eorreyB.o da irnpudeneia da 'n'''~'n-t''_ 
de que the legamos essa virtude, mas nao e isto que 
rcsulta (Ja repreensao dirigida comumente hoje aos jo
yens quando as pessoas lhes dizem que "os jovens de
vern respeitar a todos". 0 legislador prudente devera, 
antes, advertir as pessoas rnais velhas para que 
f.(,m os e, acima de tudo, se aeautelem parH nao 
Il"rem jamais surpreendidas por urn iovem fazendo ou 
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dizendo algn vergonhoso, ali onde os velhon sao 
impudente~, os joven" fatalmente 0 serao aimla mais; 0 

modo mais eficiente de educar 00 jovens - bem como as 
proprius pessous mais velhas nao e rcpreender mas 
8im simplesmente pratiear por toda nossa vida aquilo 

flue reprcendemos os outros. Quanto H. parentela, 
aqueles a quem nos ligam os deuses familiares e que 
nos sao consangiiineos, quem quer que os honre e re
verencie pode, nH medidu de quanto epiedoso, assegu
rUr u boa vontade dos dense" do nascimento para a pro
eriaya.o de seus filhos. Ademais, um ser humano encon
trani amigos e companheiros bern predispostos para os 
rt'lacionamentos da vida se eoloear mais alto do que 
cles colocam 0 valor e a importancia dos serviyos que 
lhc prestam e eonferir menos valor aos favores que Ihes 
presta do que eles proprios amigos e companhei
r08) conferem. Na relayuo com seu Estado e seus eonci
dadao;,; esse ser humano se destacara, preferivelmente 
nao obtendo uma vit6ria ern Olimpia ou em qualquer 
O1llro concurso de guerra ou de paz, mas optando pela 
reputayao de vencedor no servi<.,o das leis de sua cida
de, sendo 0 individllo que superoll a todos os demais as 
servindo de maneira marGan i... durante toda sua vida. 
Alem disso, UIll individuo deve considerar como especial
mente sagrados os contratos celebrados com estrangei
1'05 pois, pratieamente, todas aH faltas contra os estran
geiros sao - oe comparadas com aquelus cornetidas con
tra eoneidadiios mai;; estreitamente ligadas a urna di
vindade vingadora. 0 estrangeiro, porquanto cst;} 
vado de companhciros e da familia, e quem mais atrai 
a compaixiio de seres humanos e deuses, pelo que aque
les que tern a capucidade de vinga-Io e se apressam para 
50corr<,\-10 sao 0 ddimon e () deus do estrangeiro, os quais 
fazem parte da escolta de Zeus Xenios.· 'I()do 
portanto, que for minirnarrwnte prudente tomanl 0 

maximo cllidudo de viver toda sua vida, ate 0 seu fim, 
sem perpetrar qualqller ofen;;a contra estrangeiros. De 
toda;; as ofensus eometidas contra estrangeiros ou com
patriotas, em todos os cas!).'; a mais grave e a que se 
refere aos requcrentes, porque (juando urn requeren
te, ap(ls invocar Ulll dens como testemlJuha, e ludibriu
do, esse deus se tonIa 0 protetor especial de quem foi 
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ludibriado, de sorte que a viti rna jamais fian'a sem 
<,)a. No que concerne as relayiks de alglHSm com sem; 
pOlis, consigo mesrno " seus pr(lprios bens, bern como 
corn 0 Estado e sens parente,.; - sejam as rela,,()cs exterio
res, sejam as domesticas cOlnpletaTllos noss/) exame. 
Nn seqiieneia nos ,:Ilbe examinar 0 carater que e0 mais 
conduzente a uma vida digna, e depois disto 1erernos 
que indicar todas as matcrias que estao sujeitas nao a 
lei, mas sinl ao lOllvor e a eenSllra COlllO os instrurnen
tOB pelos quais os eidadaos sao educados individual
mente e tornados mais d6eeis e predispostos as leis que 
Ihes serao impostas. Entre twios os bens tanto para os 
deuses quanto para os seres humanos, a verdade vern 

Que dela partieipe cada individuo 
de HllU vidil Sf' seu proF)()sito 

for a hemaventuranya e a fclicidad,~, de modo que pos
sa viver sua vida 0 maior tempo posslvel segundo a ver
dade. Este eUIll individuo digno de confiaIlyH, mas in
digno de confianya e aql1eIe que gosta de mentir volun 
tariamente, enquanto, £lor 01111'0 lado, e insensato 0 ill
dividuo a quem apraz a mentira involuntaria. E ne
nhl1m destes dois l'ilti IIlOS epara ser iIlvejado pois quem 
e insensato 011 indigno de confiaTlya nao tern amigos e 
quando 0 dee,)rrer do tempo se faz conhecer, de •• cons
tr6i pura sua velhice urn isolamentn total ao fim de sua 
vida, estejam sellS companheiros e filhos vivos ou nao. 
Aqude que nao comete qllalquer erro e efetivamentc 
um homem digno de honra, porern digno d" honra em 
dobro, e mais, e aquele que (,m adiyiio a i5tO nao perrni
te que os conwtedores de erros os cometam, pois en
qllnnto 0 primeiro vale pOl' 11m homern 0 sebrundo vale 
pOl' muii.os ja que infonna os magistrados a respeito da 
n<,;iio errfmea dos olltros. E aqnele que auxilia os magis
trudos, na medida de suus for"as, a punir, que () 
mmnos 0 grande homem no Estado,··· e hOIllenI eOIl
!lurnado, campeau da virtude. A temperanyU e a sube
doria deve-se atribuir 0 mmm\O 101lvor e a tod05 os ou
troll hens que s,'u possuidor nao pode manter apenas 
para si mas que podem tambem ser l'epartirios (:om os 
olltron; aquele que os reparte deve ser hOIlT'udo eomo de 
HIIIIIO rnt~rito e aquele que os quer repartir mas nan tem 
e()lldit,:oes de faze-Io com \l1Tl merito secundario, enquanto 
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o • e nao desejoso de rcpartir quaisquer boas 
coisas com os outr08 deverii ser obieto de ccnsura, em· 
bora 0 bem que possui nao deva ser depreciado pOl' sua 
causa, mas peIn con tnirio rnotivo de grande esfol'«o para 
sel' obtido. Que todos nt)S arnhicionemos a conquista 
da virtude, porern de modo benevolente,· • pois assim 
os Estados serao ampliados, rivalizando no empenho 
sem se paralisarern pela maledicencia; mas 0 malevo
lente, pensando que a melhor forma de assegurar sua 
superioridade emaldizer os outros despende pouco es· 
for«o para ganhar excelencia verdadeira e dcscstimula 
seus rivais os cc.nsllrando injustamente, com 0 quc leva 
todo 0 Estado a ser mal treinado na competi«iio pela 
virtude e 0 torna, de sua parte, menos detentor de boa 
reputa«ao, Todo hornem devc unir a colera a maior 
arnabilidade possiveL Ern relayao aos enos dos outros 
que nos poem em perigo e que tern pouca ou nenhuma 
chance de serem remediados, so podemos nos subtmir 
triunfando sobre des mediante uma luta defensiva e os 
eastigando inflexivelrnente, 0 que nenhuma alma pode 
realizar sem uma nobre eolera.••• Mas, pOl' outro lado, 

Be corneteu enos remediaveis, dever.se-ia, ern 
primciro lugar, rcconhecer que todo cometedor de er· 
1'08 0 einvoluntariamente,···· pois ninguem em parte 

jamais iria de boa vontade gmnjcar nenhum 
dos grandes males, sobretudo ern meio ao que possui 
de rnais precioso, Ora, a alma, como dissemos, e CAlm 
toda a verdade para todo home,m 0 beTn mais precioso, 
Ninguem, portanto, adrnitira voluntariamcnte ao seio 
dessa coisa prcciosa 0 maior dos males, passando a vi
vcr sua vida inteira 0 ahrigando. Mas quem cometer 
erros men~ce toda a compaixao, tanto quanto qualquer 
homcm que for atingido pelo mal, e podemos nos corn· 

daquele que padece de um mal remediavel, 
conteI' e abrandar nossa cole1'a ern lugar de propagar 
constantell1cnte 0 mau humor COll10 uma rnulher ra
lhadora; mas ao tratarrnos corn aq uele que etotal e obs· 
tinadamente perverso e irre(;uperavel sera necessario 
dar livre cllrso 11 ira, razao polo qual dissernos que cabe 
ao homern de bern unir a amabilidade a colera, sendn 
colerico ou anulvel de acordo corn a ocasiiio. Ha urn 
mal, rnaior que todos os olltros, que a maioria dos seres 
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hurnanos inculcarmll ern suas almas e cada urn deles 
desculpa em si me5mo, nan fazendo nellhmll e5foryo para 
evita-Io. Trata·se do mal que indicamos ao dizer que tndo 
!ler hUlnano e, por natureza, Ulli amante de 5i rneSlllO, e 
que e correto que assim Mas a verdade c que a cau
sa de todao as faltas em todas as circunstancias eetli no 
excessivo arnor que a pessoa dedica a 5i rnesmo, pois 
aquele que ama eeego em sua viean do objeto amado, de 
<lorte que Be revela I1I1l lnau juiz das eoisas justas, boas e 
belas ao iulgar que deve sernpre preferir 0 que Ihe 6 pro· 
prio ao verdadeiro; nao e nem a nos mesmos e nem aos 
nossos proprios bens que devemos nos devotal' se preten
demos ser grandes, mas sim ao que e justo, independen
telnente da a~ao justa ser nossa Oil do;; outl'08. E edessa 
rnesrna. falta que todo ser humaIlo tirou a id6ia de que 
sua loucura e sabedoria, de modo que sem nada saber 
ou quase nada saber, cremos saber ludo, e visto quc nao 
confiamm; aos outros 0 fazer aquilo que ignoramos, ne
eessariamente euamOR ao faze·lo nos mesm08. POI' eon· 
seguinte, I.odo ser hUIflaIlo deve fllgir do excessivo amor 
de si mesmo e sempm se/,'l.lir algucm rnelhor do que ele, 
sem pretextar jamais a vergonha que experimenta neosa 
ocasia.o. Preceitos que sao menos importanles do que 
estes, e amiude rciterados . emhoTa nan menos proveito. 
80S - compete a nos repeti·los a titulo de lernbrete, 
onde ha urn eonstante refiuxo devera. sempre 5" 

zir tambern urn influxo eorrcspondcIlte, c quando a ba· 
bedoria refilli 0 influxo adequado c constitllido pela re
miniscencia, ••••• pclo que se faz neecssario reprimir 
ri80 e higrirnas intempestivo;;, e todo homem [bern como 
o conjunto do Estado] deVerll cobraI' de todo homcm a 
tentativa de disoimular toda exibiyiio dos extrem08 de 
ulegria e de tristeza, de man"ira a comportar·se eon· 
venienternente tanto na prosperidade sob a bOil >lorte de 
ncordo eom 0 brenio individual de eada urn······ enos 
infortUnios !job a lna sortc quando os ddimons se opoem 
a ce1't08 atos humanos que se choearn contra alturas ver
tiginosas; e preciso scmpre esperar qu" a divinda 
de······· redUZfl os infortunios que caem sobre des por 
meio dos bens que confere, e que rnude para melhor a 
situa<;ao presentc, e que, no que diz aos bens, ao 
IX1I1tr3.rio, que com a aiuda da boa sorte os aumentern, 
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Nestas esperafl(;as e nas reminisc€mcias de toda8 essas 
verdades deve cada urn viver, sem se poupar dos 60fri
mentos a Jim de manter com clareza a5 reminiscencias 
tanto para os outros quanto para si meRmo, no trarJa
Iho e no entreteniInento. E assim, quanto ao que res
peita ao devido earater das instituiyoes e 0 devido cara 
ter dos indivfduos, temos agora formuladas quase to
das as regras de saIII,~ao divina; as de origem humana 
inda nao fonnulamos, 0 que devemo5 razer vi5tO que 
nos dirigimos a seres humanos e nao a deuses. Praze
res, dores e de;c;ejos sao por natureza especialmente hu
manos c e destes, necessariamente, que cada criatura 
mortaL esta, por assim dizer, suspensa e dependente pOl' 
meio dos mais forles lavos de influellcia. Assim, deve-se 
recomendar a vida mais nobre nao 56 porque f';xterior
mente seja superior em lennos de boa reputa-;iio, mas 
tambem porque se algllem cOTlsente ern goza-Ia e nao 
evita-la na jllventude, sera igualmente superior naqui
10 que todos os indivfduos humanos cobivam: 0 maxi
mo de prazer e 0 mlnimo de dol' ao longo de toda a 
existencia. Que e8te sera c1aramente 0 resultado, se al

desfrutar tal vida corretamente, fieara plenarnente 
evidente de imedialo. Mas no que consiste essa retidtio? 
EHta e a questao que agora temos de cxaminar it Inz de 
n0880 argumento. Comparando a vida mais prazerosa 
com a mais dolorosa, sen'i nossa tarefa atraves deete 
meio considerar se uma e-nos natural e a outra con Ira 
a natureza. Dcsejamos 0 prazer enquanto a dor nos nem 
optamo;; por ela e nem a dcsejamos; quanto ao estado 
ncutro, nan 0 desejarno;c; no lugar do prazer, mas 0 de

como substituto da dor; e r1csejamos menos dor 
com Inais prazer, mas nao desejalIlOs menos prazer COIIl 

mais dar; e quando os dois estao equilibrados por 
nomos ineapazes de afirrnar daramente nossa preferen
cia. E todos esses estados IlO que se refere ao seu IlU
mero, quantidade, grandeza, igualdade e os opostos 
destes - tern 011 nao t8m influencia Bobre 0 desejo no 
sentido de controlar a escolha que 0 desejo fad de eada 
urn. EHlando as eoisas assim dispostas neeessariaJnell
te, desejamos aqude tipo de vida no qual os sentimeIl
t06 sao muitos, grandiosos e intensos com a predomi
nfmcia dos prazerosos, mas nan deseiamos a vida na 
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qual predominam os senlimentos dolorosos; c, inversa
mente, nao desejamos a vida na qual os sentimentos 
sao escassos, modestos e sem intellsidade, com a predo
mini'mcia dos doiorosos; mas se os prazerosos predomi
narem, n6s os desejamos. Ademais, temos que conside
rar a vida em que hii um equilibrio igual de prazer e 
dor como 0 fizcmos previamentc referindo-nos ao esta
do natural: desejamos a vida equilibrada na medida 
ern que cia excede a vida dolorosa naquilo que gostu
mos, mas nao a desejamos na medida em que excede a 
vida prazerosa naquilo de que nao gostamos. Todas as 
vidas humunas tern quc ser encaradas como natural
mente circunscritas a esses sentimentos, e 0 que nos cabe 
discernir <5 quais os tipos de vida que naturalrrwnte do
sejarnos; porem, se acontecer de desejarmos algo mais 
alem desses limites, sent devido a ignorancia e inexpe
riencia das vidas como elus realmente sao que cstare
rrlOS nos prollunciando. Quais e quantas, entao, sao as 
vidas em que 11m individuo - tendo ele escolhido 0 de
sejavei eo volunUirio preferivelmente ao indesejavel e 0 

involuntario e tendo tornado i880 nma lei pam 5i mes
mo selecionando 0 que de imediato e tanto adequado e 
prazeroso quanto sumamcnte bonl e belo pode viver 
tiio feliz quanto e humanumente pOfisivel? Dedarcmos 
que nma delas ea vidH de temperan~'a, outra a vida do 

outra a do COTHjoso e dassifiquemos a vida sau
davel como uma outra; e a estas eoloearem08 em 
-;iio quatro outras: a vida do t.nio, a do eovarde, a do 
lic,cncioso e a do enfermo. Aquelc que conheee a vida 
de temperanva vera diante de si I1ma vida delicada em 
todos os aspectos, proporcionnndo prazeres brandns 
bem como dorea brandas, apetites e desejos moderados 
totalmente estranhos no frenesi; mas 0 que conheee a 
vida lieeneiosa deseortina.rii diant.~ de si uma vida vin
lenta em todoR os sentidos, proporcionalldu dores c 
prazeres extremos, apetites intensos e desvairados e 
os desejos mais fren<5ticos posslveis; e enq uanto na vida 
de temperaw;a os prazcn:s tem maior peso que as do
res, na vida lieensiosa as dores exeedem os prazeres 
ern extensao, 1lI1mero e freqiieneia. Disto re~ulta 
samente que uma desta" vida:; tern que ser I1aturalmente 
mais prazerosa e u outra mai;; dolorosa para nos; e nao 
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e mais p05slvel para 0 homem que deseja uma vida pra
zerosa viver voluntariamente uma vida li,:enciosa, fi
cando claro agora (se acertado for 0 nosso argumento) 
que para ninguem e possivel ser licencioso voluntaria
mente, on seja, e devido a ou a incontin€,n
cia, on devido a ambas qne a maioria e;;magadora da 
humanidade vive vidas nas auais a temperanQa esta 

avida de enfermi
e observar que enquan· 

to arnbas apresentam prazeres e dores, 0" prazeres ex
cedem as dores na sande, mas as dorcs cxcedem os pra
zeres na enfermidade. Nosso na escolha das vi
das nao e que a dor seja mas a vida que juIga· 
mos a mais pra7.crosa e aquela na qual a dor e excedi
da pelo prazer. Afirmarcmos, ental), que ja que a vida 
de temperani.ja abriga sentimcntos mais modestos, mais 
escassos e mais leves que a vida licenciosa, 0 mesmo 
acontecendo com avida do snbio em relaQao a vida do 
tolo. e com a do em relai.jiio il vida do covarde, 
e jn que uma vida e 
inferior em dor, a vida do corajoso triunfa sobre a do 
covarde e a do sabio sobre a do tolo. Concluimos que 0 
primeiro cnnjunto de vidas se dassifica como mais pra
zeroso que 0 quer dizer, as vida;; de ternperan
va, de coragern, de sahedoria ,., de sallde sao mais pra
zerosas que as vidas do licencioso, do covarde, do tolo e 
do enfermo. Em suma, a vida que conta (:om n excelen
cia do corp" e da alma comparada aqucla que abriga 0 

vieio nao e apenas mais prazerosa como tarnb()m e gran
dementc superior ern bell"za, retidao, virtude e boa re
putayao, de modo a fazer corn que aquel" 'pw a 
viver Rernpre muito mai8 feliz do que quem vive a vida 
oposta. Assim ate a(lui formularnos 0 Drehldio de nos· 

scguir-se 0 HOmO·, Oll melhor, 
para ser ngorosamente exato, urn esboyo da organiza
yao do Estado. E agora, tal eomo no ea"o de um 
d,; tecido, ou qualquer out1'a merca.ioria entreteeida, 
nao e possivel fazer do mesmo material a urdidura e a 
t.rmna, sendo necessario que 0 material da lIrdidura 
de melhor qualidade por sua resisteneia e uma certa 
firrneza que Ihe 6 inerente, enquanto a trama e mais 
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macia e apre5enta lIma razOllvel tlexlblhdade;·· po
demos perceber que, de maneira um tanto semelhante, 
teremos que distribuir que deterao as grande" 
magistraturas no Estado e aqueles aos quais serao con
fiadas as pequenas magistraturas· •• depois da apli
caQao de urn teste educacional apropriado em cada urn 
dos casos, isto ern furu;ao de duas tarefas a serem em
preendidas na organizayao do Estado, a saber, a desig
nayao dos individuos para os cargos e a atribuiyao das 
leis aos cargos. Mas, enl antes de nos ocupa1'
mOB de todas eSBas materias e impcrioso que observe
mos 0 seguinte: Ao cuidar de lim rehanho de 
tipo, 0 pastor ou boiadeir 
los ou quaisquer desses animais, 
enquanto nao tiver aplicado a cada grupo de animais a 
devida depllra<;;iio que consiote em separar os animais 
saudaveis dos que nao estao saudaveis e os de boa raya 
dos que nao () sao, ellviando em seguida estes ultimos a 
outros rebanhos c mantendo apenas os primeiros sob 
seu cuidado, vi5to que reconhece que seu labor seria 
infrutifero e illterrninavel se dcspendido em corpos e 
almas que a nature7.a e a rna forma<;;ao se cmnbinaram 
para arruinar, esses corpos e alrnas mesmos promovcn
do a ruina de rebanh05 saudaveis e incolumes nos ha-

for a deanimal se 
uma completa depurayao nao for feita no rebanho exis
tente. Esta e uma matt~ria de importancia secundaria 
quando se rcfere a outr05 animais, mercc.endo mellyao 
aqui somente a titulo ilustrativo; mas quando se refere 
ao ser humano adquire Burna importancia e compete ao 
legislador investigar e dedarar 0 que e apropriado a cada 
dasse tanto no que concerne a depuf!Jyao quanto an que 
diz respeito a todas as demais rnedidas cabfveis. Por exem
plo, relativamente a depllrayao civil,···· deveria ser fei
ta da maneira dentTe os rnuitos rnodos de depu
faQao alguns sao mais brandos, outros mais se

1"'~;H'j'''C''J1 que Fosse simultanearnente um mo
naTCa pod!;ria utilizar os mais severos, que sao 
08 melhores, ••••• mas um legislador que niio dI15p1115!~SS'C 
de poder desp6tico poderia muito bem CAlntentar-se, ao 
cstabelecer uma nova constituiyiio e IJOVa CAlm 
a possibilidade de detuar a mais hranda das depurayoes. 
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Platao As Leis 

A melhor depumyao e dolorosa, como todo~ os medica
menLos efetivamenLe eficazes [sao amargosl: e aquela 
que arrasta a punir,oes por meio da justiya assoeiada a 
vingan<;a,· e8ta coroando com 0 exilio ou Ii morte; essa 
depura<;iio, via de regra, afasta os maiores criminosos 
que sao irrecupernveis e causado1'es de serlos danos ao 
Estado, Uma forma mais suave de depurayiio e a se
guintfl: quando devido a escassez de alimento 05 earen
tes se predispoem a seguir Hderfls que os eonduzem ao 
saque das propriedades dos ricos, 0 lcgislador pode eon
sidera-ios como um mal inerenLe a cidade e despachii
los para 0 exLerior () mais delieadamente pOBsivel, usan
do 0 eufemismo emigra{;{io para designar sua evaeua
<;ao.· • De um Irwio 011 out1'o iS80 I.em que ser realizado 
por todo lflgislador no prindpio, mas no nosso caBO a 
tarefa t' presentenlent(~ ainda mais simples pois nao 
enfrentamos a neccssidade de impor no momento nem 
uma forma de emigrayao nem qualquer outra seleyao 
por depurayao; mas tal como quando ha uma conflu€m
cia de inunday()es provenientes de yarias origens 
algumas provenientes de fontes, outras de temporais 
para um aguaceiro unico, Lemos que tomar diligentes 
precau,<oes no sentido de nos assegurar que a s!,'1la Beja 
da maxima pureza pOSSIVel eneaminhando-a em alguns 
casos, ern outros canalizando-a de modo a dcsviar seu 
cllrso. Em todo empreendimcnto politico ha difieulda
de e risco, Inas eonsiderando-se, entretanto, que nUSBUB 
presentes esfon.;os sao verbais e nao de a<;ao, vamos su
pOl' que nossa cole~;ao de cidadaoH eHts agora cornpleta 
e que sua pureza, a 116s assegurada, nos satisfaz, mes
mo porquc permaneceremos testando inleiramcnte e 
de tndas as form as ao longo do tempo os individllos 
lJlaus que tentarem adentrar nosso presente Estado na 
qualidade de cidadi'ios, assirn imped indo sua admissao, 
enquanto daremos as boa" vindas aos virtuosos com 
Loda a amabilidade e boa vontade f)l)ssivcis. E qw~ wIn 
deixemos de notar esta boa sorte, ou seja, que como 
dissemos, a colonia dos heraclideos foi feliz em evitar 0 

eonflito brutal e perigoso que eoncerne rl distribui.,;ao 
da terra e do dinheiro e () emwelamento das dividas 
assim sornos igllalmente felizes), pois quando urn Esta 
do se ve eOTlstrangido a le!(islar 0 assunto dessa displlta 
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nao e capaz llem de deLxar inalterados os interesse:; as· 
sentados nem de altenl-los de alguma forma, nao lhe 
restando meio alguIll a nao ser 0 que poderiamos cha· 
mar de pia aspira<;ao e IlllldaTl";u eautelosa, pouco a 
pouco estendidus sobre um longo periodo, esse meio 
cOTIf;istindo no seguinte: deve jn existir uma certa qunn
tidade de individuos para realizar a mudauya que, em 
cada oportunidade, cles mesmos, displ'iem de terra em 
ubundflllcia e tambel1J tem muitas pessoas que sao sells 
devedores, e que sao sufieienl.emente bOTldosos a ponto 
de estarem dispostus a dar uma parcela do que possuem 
aqueles que sa.o enrentes, seja cancelando dfvidas, 

distribuindo terms, produzindo I1ma especie de 
regra de moderar,ao e penmadidos de que 0 empobreei 
menlo (; Gonstituido meuos pcla reduyiio da riqueza do 
que pelo aumento da ambiyiio, Eis ai 0 fundamento da 
seguranya do Estado e soore eie, como soore uma base 
finne, e possivel constfuir qualquer tipo de ordem 
tica em eonforrnidade com as disposi<;oes descritas; eon· 
tudo, se 0 fuudamento for podre, as suoseqiientes ope
ray6es politieas nao se revelarii.o nada faeeis para qllal
quer Estado, Esta dificuldade, eomo dissemos, e para 
n6s evitavel, embora seja melbor que expliquemos 0 

meio pelo qual, na hjp6tcse de, efetivamente nao a evi
tar, poderiamos encontrar urna maneira para dela cs· 
capar. Que se esdareya qne esse meio (:onsiste em re· 
nuneiar i.t avareza com a ajnda da ju~ti<;a, nuo havendo 
outro earninho, largo 011 estreito, de se furtar a essa di· 
fieuldade exceto esse expediente. I\'~sirn que i550 fique 
pre-fixado para n6s agora como uma espede de coiuna 
do Estado. Os hens dOH cidadiios terao que esLur distri
buidos de uma maneira a nao suscitar eonflitos intesti
nos, easo contrario no caBO da preSen(;H de pessoas que 
mantem antigus displltas entre si, os ind1viduos huma
nos de livre e espontanea vontade niio progredirao na 
COIlstrUyao politica se nao tiverem 11m minirno de sen 
80. EntreLanto, no Gaso daqueles para quem - como para 
nos nesta nportunidade a divindade den urn novo 
Estado para SGr fundado onde nao existe ainda conflilos 
internos - que esses fundadores fomentassem a animosi
dade Gontra 51 mesmos por causa da distrihui..;.ao das ter
ms e das casas seria uma insanidade cornbinada a urna 
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eompleta malevoli'meia das quais nenhum ser humano 
poderia ser capaz. Qual seria, pOT eonseguinte, 0 plane
jamento para uma correta distribui,<ao? Em primeiro 
lugar, faz-se mister fixar 0 numero total de eidadaos; a 
seguir teTemos que ehegar a urn consenso quanto Ii dis
tribui,<ao deles, ou em quantas classes deverao ser 
divididos e a dimensilo de cada uma dessas classes; fi
nalmente restaTa a tarefa de distribuir, 0 mais equani
memente poss/vel, terras e habita,<oes. Sera irnpossivel 
definir urn nurnero para a popula~ao sem considerar 0 

territorio e os Estados vizinhos. No que se refere a terri
torio, preeisamos apenas da quantidade suficiente para 
alimentar uma certa quantidade de habitantes tempe
rantes, e nada mais; quanto Ii popula~ao sera neeessa
rio um numero de habitantes que seja sufieiente para 
defender 0 Estado contra dos povos vizinhos, 
e tambcm que seja sufieiente para que 0 Estado rna 
qualidade de aliadol possa prestar ajuda aos vizinhoB 
agredidos. Definiremos estas materias para sua apliea-· 
t,;ao pratiea sob 0 SupOTte da razilo quando exarninar
mOl:! 0 territorio e seus vizinhos. No momento, lirnita
mo-nos a urn esbo~o de nossa legisla~ao, que passamos 
a completar mediante nORsa argumentat,;ao. Suponha
mos que hajam - CAlmo um nurnero adequado - 5040' 
hahitantes a serem detentores de tereas e defensores de 
"eus lotes, a terra e as habitat,;oes sendo divididas igual
mente no mesmo m.imero de partes, urn homern e seu 
lote forrnando um par. Comecernos poc dividir 0 nurne
ro total pOT dois, depois 0 dividamos por tres, e ern "e

na ordem natural por quatro, cinco e assim pOT 
diante ate dez. No que coneerne a numeros, todo ho
mem que eata produzindo leis tem que entender ao rne
nos qual numero equal tipo de numero sera 0 mais util 
a todos os Estados. Escolhamos aquele que contern as 
mais numerosas c mais cOliseGutivas sub-divisocs. A se· 
rie numeTica completa cornpreende todaa as divisoes para 
todos os propoaitos, enquantn 0 numero 5040, seja vi
sando it guerra, seja visando a todoR os propositos da paz 
Ligados a contribui<,;oes e distribui,<oes, adrnite como di
visore;; nan mais que 59 divisores, sendo estes consecuti
vos de urn a dez. f~ imperioso que eases fatos a reepei
to dos numeros sejam captados rigorosamente e com 
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deliberada aten~ao por aqueles que sao apontados pela 
lei para eapta los; sao precisamente como os indieamos 
e a razao para indica-los ao fundar um Estado e Ii Be
guinte: no que diz respeito aos deuses, santuarios e telIl
pios a serem instaladm; para os vari.oa deuses do Esta
do, e os deuses e dciimons que Illes emprestarao seus 
nomes, nenhuma peasoa de semiO - esteja ela eonstruin
do urn novo Estado ou reforrnando um velho que tenha 
sido corrompido - tentara alterar as orientU/;;oes de Del
f08, Dodona, AmoIl ou de olltro dns anligos oraeuJos, 
seja Iii qual a forma que aSSUTIlam, "e OTiundas de vi
soes ou de mensagens de inspira~iio divina. Segundo 
essas orienta~oes foram institufdos saerificios eomhi
nados com ritos, de origem local ou importados da Tir 
rimia, •• Chipre ou outros lugares e por rneio dessas 
comuniea,<oes foram salltificados oraeulos, estatuas, al
tares e templos e demareados para cada UIll deles gle
bas sagradas. Nenhurna deata;; eoisas 0 legislador deve 
alterar no mais infimo grau; a cada divisao ele deverll 
designar urn deus, urn ddimon Oil ainda 11m hcroi e na 
distribui~ao da t.~rra de devera atribuir primeiramen
te a essas divindades dorninios selecionados aeompa
nhados de tudo que lites pertencem, de sorte que, quan
do as rcunioes de eada divisao ocorrerem nas oeasioes 
pr6-estabelecidas, pOllsarn prover um 1ato 81lprinHmto 
das COiSHS nc.:essarias e as pessoas possam se fraterni
zar entre si nos sa.:rifkioe c granj.:ar conheeimenl.o e 
intimidade, visto que nada e mais benCfico aD Estado 
do que essa aproxima'fiio redproea, pois onde os ho
Inens oeultaIn seus carninhos uns dos outros na obscu
ridade em Ingar de exp()-Ios a luz nenhllm hornern ja
mais obtera eOIIl retidiio a honra Oll 0 eargo que Ihe sao 
devidos, ou a il HI a a justi.;a qtW Ihe eabe, motivo pelo qual 
todo hornern em todo Estado neeessita, aeima de tudo, 
ernpenhar-se eIll e.xibir-se verdad..,ira e sineeramente ant.: 
todos, nao perrnitindo, lldernais, que !leja ele mesmo 
to da falsidade dog outros. 0 pr6ximo passo no nOHSO esta
beleeimento das leis e de tal feitio que podera a principio 
causar surpr..,sa em razao de seu earater singular, como 0 

movimento de urn jogador de damas que abandona sua 
"linha sagrada",··· e no entanto a reflexiio e a experien
cia demonstrarao que nm Estado eorre provavelrnente 
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o risco de ser fundado segundo urn planejamento de 
segunda do ponto de vista da excel<'l;ncia. Eprovavel que 

houvesse recusa em aceitft-Io devido a nao·familiarida
de com legisladores que nao sao igualmente despotas, e 
contudo trata-se realmente do plano mais correto para 
descrever a primeira me!hor constituic;ao, a segunda 
melhor e terceira melhor, e depois de descreve-Ias ceder 
a escolha ao individuo que esta encarregado da funda
c;ao. Adotemos este plano agora indicando as constitui
c;oes que se classificam em primeiro, segundo e terceiro 
lugar em excelencia. E a escolha passaremos a Clinias e 
a quem quer que seja mais que queira a qualquer tem
po, procedendo aselec;ao de tais coisas, assumir de acor
do eom sua propria disposic;ao 0 que tern em aprec;o em 

sua propria patria. 0 primeiro lugar e do Estado e eons
tituit;ao (de rnelhores leis, inclusive) no qual se pode 
observar 0 mais metieulosamente possive! em re!ac;ao a 
sua totalidade 0 ve!ho dito segundo 0 qual "arnigos tern 
todas as eoisas realmente em eornum".· Quanto a esta 
eondic;ao - existindo ela em algurna parte atualrnente 
ou algurn dia' no futuro - em que hci uma comunidade de 
esposas, de filhos e de todas as coisas, se por todos os 
meios tudo que se tem como privado foi em todo Lugar 
erradicado, se chegamos na medida do posslvel a tornar 
comum, de umaforma ou outra, mesmo 0 que por natu
reza eparticular, como os olhos, os ouvidos e as maos, 
como se todos parecessem ver, ouvir e agir em comum; e 
que todos os indivlduos tenham, na medida do posslvel, 
logrado a unanimidade no louvor e na censura que con
ferem, se regozijando e se afligindo com as mesmas coi
sas e que honrassem de todo seu corw;ao aquelas leis que 
produzem 0 maximo de uniao poss[vel ao Estado - neste 

easo ninguem jamais fOTInularia uma outra definic;ao 
que Fosse rnais verdadeira ou rnelhor do que essa no 
que diz respeito a exeefeneia. Num tal Estado . que 0 

habitassem deuses ou filhos de deuses - os habitantes 
viveriam agradavelmente segundo esses prindpios, 
motivo peln qual estarnos dispensados de busear alhu
res outro rnodelo de constituic;ao,· • devendo n6s sim 
nos aferrarmos a esse e COIn todas as nossas forc;as procll
rarmos a constituic;ao que a cle se asseme!he 0 maximo 

possivel. Essa eonstitui<;ao de que agora nos ocupamos, 
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se viesse a ser, seria muito pr6xima da imortalidade e 
viria em segundo lugar do ponto de vista do merito.••• 

o que viria em tereeiro n6s 0 investigaremos na sequen
eia, se a divindade assim 0 quiser; mas por ora, nos 
perguntamos, qual e a segunda melhor eonstituic;ao e 
eomo poderia assumir urn tal earater? Que nossos colo
nos dividam a terra e as habitac;oes mas nao ellitivem a 
terra em eomum, visto que uma tal pratica estaria alem 

dll eapacidade de pessoas do naseimento, format;ao e 
treinamento que supomos. E que a distribuit;ao seja 
feita eom esta intenc;ao, ou seja, que 0 homem que reee
be seu lote ainda assim 0 eonsidere eomo propriedade 
eomum de todo 0 Estado •••• e que euide da terra, que 

esua terra natal, eom maior diligeneia do que uma mae 
euida de seus filhos, porquanto ela····· sendo uma 
deusa ••••••, e tambem senhora sobre sua populat;ao 

mortal, e que observe a mesma atitude igualmente em 
relat;ao aos deuses e dciimons locais. E para que essas 
coisas persistam nesse estado indefinidamente deverao 
ser acatadas as seguintes regras adicionais: 0 mimero 
de lares,······· ja agora delimitado por nos, precisa 
permanecer inalterado, ou seja, nao devera nunca ser 
maior ou menor, 0 que podera ser concretizado com 
seguranc;a em todo Estado da maneira a seguir, quer 
dizer, 0 detentor do lote deixara sempre atras de si como 
herdeiro do lote urn filho de sua escolha que 0 suceda 
no zelo dos ancestrais divinizados, divindades familia

res e deuses da eidade, tanto os vivos quanto os que ja 
cstiverem mortos;········ quanto ao resto dos filhos, 
quando urn homern tiver mais de urn, devera casar as 
filhas de acordo com a lei a ser estabelecida e abrir mao 

dos filhos do sexo masculino lexceto seu sucessor] a fa
vor dos cidad aos que nao tenham filhos-homens, se pos
Sivel mediante um arranjo amigavel. Mas, quando es
Res arranjos se revelarem insuficientes, ou quando nas 
fllmilias os filhos do sexo feminino ou do masculino 
forem demasiado numerosos, ou ainda quando, peln 
contrario, forem demasiado POIlCOS devido a ocorren
cia da esterilidade - ern todas estas situa<;oes a alltori
dade que indicaremos como a mais elevada e a rnais 
destacada definira 0 que fazer em relac;ao ao excesso 
011 deficiencia existcntes no seio das familias, tomando 

217 

••• CPOotoo ,wtOll1a aq"i Ill" 
do~ g,lmlde~ tPll10~ de vi 
''i:>rjJlibifra. "RNtew a 
gllj1eftiO,lidade do 8f:tado 

(~OHIW1L~tn. i'11m: Clllho.'fO 

pr,11l1W1PQO cm:Pl1CiaOmCilte birO 
a e~go fJllO c0I1ce"Quo "oOWea. 
i;\6 im:i~tLI no biJ'Oh1iO pmgkrt 

(idrate /0;0 ce;ta~ ;1:litatoQocf: 

de idpirm CYj10icil.adas 110 

rlidtofjo anteM;. (n.L)
•••• eft 110QUO dn 

/MoPNrdadp pa/dirt/tali da 

tr:,I'\o r totaOIl1nntli avp~.~a r: 

ilicowpoticcO com 0 f\~todo 

ideoOioado 1'0; crOatoo. (Id.) 

••••• l0u ~cla. a tmw. (I1.L) 

•••••• (l)u gel0, rata 

(gain). (n.t.) 

• ••••••... £O'TtUt.... 

'-POotoo ~(: ;c/fJte 00 ;cml1to 

r:og,\odo Em tadm: a~ t,abitoQ6e~ 

olldc ge Ocl101X! 0 nOta; r: 

.<'OI,tualio dm deu!)",~ IfltniOia;r.<: e 
0I1de r:,\r:pitoca tYJI1lil1l1(!/#CJtW 0 

iJogo dOll1&:tim que m biOhm: 
P,\ill1ogPl1ilm iallloi~ padiml1 

deiYOcI quc f:e cYliJ1guiR'.'e, 0 que 

or:oMdoolio n CYlil'Qiio do p;orftia 

!tlll1iOio. c;];!SleO dp CnuOw1gm. 

r:m :.A Oda@ Jlnlirj(! ;enOiB" 

"'" I:1'tcw:o e pftll/illl1do r.<:tudo 

dr:rm il1lp()ftt(Jnti~ill10 ildituiQOO 

i«('Oigirm Pllt",i 0<: gftPgo.~ PIf' 
ftOlllllHm,. (I quoO til1~0 cil1rIlOn(:iic~ 

crlt~(',ifm! r, 11C(X~~:ri~iat; ml1'l n~ 

ill.<;tituiriJrn OWJaig (' cOl,diCiOI1MO 

torio 0 "do do cidadoo. JI 
Oda@ ~1111itjrl i11tC(JftO m(n 

nlr~:nlO l}lifiP Cfld'YJirrn do 
PrIij,tD. (".L) 

•••••••• (l)u ~P,10' (1~: rOil! P 

(1<: O,,(,w:lftoi~. (I1.L) 



• qimo 

.. 
~(i,11(1~1(~nHlPfll(' 

nr lJt:n row fiMfit (:nd(J 

iw"h('II1 'l"i' ohliill1 

qllrlllfo ~(jif', 

['i'M/ado. 

f'r:N!f'i~ir,(If"rl1/J', (l (iniR dr 

P\atao - As Leis 

as melhores medidas possfveis para assehrurar que os 
5040 lares permane«am inalterado5. Hli muitas medi
das que sao possfveis: em caso de muita fertilidade pode
se recorrer a metodos nnticoncepcionais, e no caso con
tnirio a mctodos de fomento e estfmulo da taxa de nas
cimentos, envolvendo a concessao de bonras e deson
ras, a repreensao dirigida nos jovens pelos velhos - to
dos estes metodos capazes de produzir 0 efeito necessa
rio. Ademais, como providimcia final . no caso de um 
absoluto desespero para a manuten«ao dos 5040 lares 
diante da explosao demografica devido il afei«ao mll
tua daqueles que coabitam entre 5i - poder-s( .....a, apelar 
para aquele antigo expediente que mencionamos amiu· 
de, a saber, 0 envio de modo amistoso entre Estados 
amigos da quantidade de colonos que se julgar neces
saria. POI' outro lado, no caso do Estado ser alguma vez 
vitimado pOl' uma avassaladora onda de doen«as ou 
guerras devastadoras, sofrendo a popuIa«ao tantas per
das a ponto de comprometer ern muito 0 numero pr6
estahelecido de habitantes, nan convem flue se introdu
za de boa vontade novos cidadaos bastardamente edu
cados [no seio do Estado\, mas a necessidade, como diz 
o adagio, "nem 0 proprio deus pode COIl stranger". • 
Vamos, cntao, extrair de nosso presente discurso 0 se
guinte conselho: meus excelentissimos amigos, nao dei·· 
xeTn de acatar, segundo a natureza, a similaridade, a 
igualdade, a identidade e a eongrui'mcia no numero e 
cm toda propriedade eapaz dc produzir coisas belas e 
boas. Acima de tudo, agora, em primeiro lugar, guardai 
no longo de vossas vida;; () numero estaheleeido, a se
guir nao o£endei a devida medida do montante e das 
dimensoes dos vossos haveres tais como originalmente 
recebidos comprundo e vendendo entre v{)s pois nan 
tflrei:; ao vosso lado nem a sorte que exccutoll a parti

•• que r; divilla, e nem 0 legislador pois agora toda 
desobedic[]ciH se choeanl primeiramente contra a II-\i, a 

advertim para nao participar da distribuiyao sem 
antes primeiro eslar disposto a rl-\COnbeeflr que a terra 
era eOl1sagrada a tod05 os denses e aplS;; aeflitar qlw 
tendo saeerdotes e sacerdotisa;; realizado orayoes por 
oeasii'io do primeiro sacrificio, depois no segundo e ate 
Hllm tercei ro quem IIw:r que eomprasse Oil 
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vendesse a habita«ao ou terreno atribuidos pela sorte 
sofreria as penlliidades proporcionais a flsses delitos. 
Os oficiais inscreverao sobre tabuinhas de cipreste re
gistros escritos para referP,Ilcia futura, e os depositarao 
nos santuarios; adernais, colocariio a respollsabilidade 
de aplicar essas deten«oes nas maos daquele magistra. 
do que for considerado de visao mais aguda, a fim de 
que todas as transgressoes dessas regras possam ser 
percebidas pOl' ele, e possa ser punido todo aquele que 
desacata tanto a lei quanto 0 deus. Quao grandiosa
mente beneIica essa prescri«ao agora descrita quando 
a organiza«ao apropriada a acompanha - se revela a 
todos os Estados que a acatam e algo que, como diz 0 

velhn proverbio, nenhum daqueles que sao maus sabe
ra, mas somente aquele que se tornou experiente e ha
bituado a pratica da virtude pois na organizayao des
crita inexiste 0 excesso de [formas del ganhar dinheiro, 
envolvendo a condi«uo de ncnhuma facilidade devl-\r ou 
poder SCI' dada a quem quer que seja para fazer dinhei
ro pOI' meio de qualquer comercio indigno dfl urn ho
mem livre na medida em que 0 que chamamos de ocu
pa«oes desprezfveis de indivfduos vulgares pervertern 0 

carater do homem livre e de, indusive, ninguem rei
vindicar jamais 0 amealhamento de riquezas oriundas 
de uma tal fonte. Alem disso, somando-se a tudo iS50 
seguPrse ainda UIlla lei que prnfbe a todo cidadiio a posse 
particular de ouro e prata, a exce«ao de rnoedas para 
as perrnutas diarias, 0 que e praticamente indispensa
vel aos artesiios e a todos aqudes que precisarn dessas 
coisas para pagar os rnercemirios, eseravos ou 
tes. POI' essas razoes afirrnamos que nosso povo deveria 
possuir moeda eunhuda COIll valor circuJante legal en
tre seus integrantes, mas sern valor alhllres. Helativa
mente a moeda COIllIIHl H toda a Gr,scia em fUfl(;ao das 
expediyoes e visit as estrangeiras, hem como de embai
xadas 011 qua isquer (Jutras rniss6es necessaria,,; 1,10 Es
tado, se bOllver n ecessi dade de enviar algu6rn ao estrall
geiro para situw;;{)es dessc. naipe sera preciso que 0 

Estado semprc U)Jlte eOin moeda grega. He lUll cidadi'io 
nn sua condi~,u() particular se vir algum dia foryado II 

viajar para 0 ext(~rior, poderft fazc-Io depois de soli,:itar 
liccn«a aos magistrado8 c, na hipMese de retornar corn 
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excedente elI! dinheiro cstrangeiro, deverA en
ao Estlldo, tomando em seu urn equiva

lente ern moeda naeional; e se alguem for eneontrado 
conservllndo-o para si, tal dinheiro serA confiscado, e 
tanto aquele que disso estava inteirado e nao 0 den un
ciou quanto 0 portador estarao a maldio;:ao e 
infamia e, al6m disso, a uma multa nao inferior ao di
nhciro estrangeiro mantido particularmente. Por oca
siao de casamento ou quando de da uma filha para ca
SIHnento nenlmm dote, de valor algum, sera dado e re
cehido. Nimmern depositani dinheiro ern heneffeio de 

nem fani cmprestimo u 

se inteiramente a pagar seja 0 juro 0 capital. A ex
ccll'mcia dessas regras a seff~m observadas como 
ca no Estado pode ser percebida se as encararmos do 
prisma de slIa inteIll;:ao primaria. A intew;ao do homem 
de Estado judieioso, nos 0 asseveramos, nao coincide 
em absoluto ('A1m a inten~:ao que a maioria atribuiria a 
ele, que diria que 0 bom legislador deveria desejar que 
o para 0 qual esta benevolentemen
te, fosse 0 maior e 0 mais rico detentor de ouro 
e prala e dominador do maior IlI1mero de povos 
vel 80hre a terra e °mar; e acresccriarn que ele deveria 
desejar que 0 Estado fosee 0 melhor e mais feliz 
vel, sendo urn verdadeiro legisladoL Entre estes 
de de::;ejo alguns sao exeqiliveis, outros nao; aquilo cuja 
coneretiz[u,ao e posslvcl eonstituini 0 desejo do organi
zador do Estado; quanto ao imposslve1 ele nao () dese

ern va~ e tampOlWO 0 ten tara. Que ° Estado 
feliz e bom t~ simplesmente uma neces

• de modo que de pretenderu que as pessoas 
tanto boas !jllHnto felizes; no entanto, e 

vel que sejam simultancamellt.~ tanto boas quanto Illuito 
riCtb, ao menos ':OTrlO aqueles qu,' a rTlultidiio tern na 
cOllta de ricos pois f"ta considera cnTIlO ricos aqueles, 
ba:;tante rarm;, que possuem hens llvaliados numa erlOr~ 
1Il'~ cifra dr, dinheiro, 0 qlle Tneemo um hornem perver
so noderia Ilo:;suir. E visto 

He UIIl IlOmem for 
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seja tarnbem sumamente rico. "POI' 
indagar. Porque, responderfarnos, 0 lucro que se extrai 
do que e justo somado ao injusto e mais que 0 dohro do 
que 0 que se extrai somente do justo, enquanlo a 
sa daqueles que se reellsam a gastar honesta ou deso 
nestamente corresponde a somente a rndade da despe
sa daqueles que sao honestos e apreciam gastar hones
tamente; por a riqueza daqueles que do
braIn seus lucros e reduzem a rnetade seus gastos 
mais sera superada pela riqueza daqueles que proee
clem nesses dois aspectos precisamente de Inodo OpOS
to_ Ora, destes dois tipos de indivfduos, urn e born e () 
outro nao e mau enquanto for pareimonioso, porem 
inteiramente mau quando nao 0 for, e, como dissemos, 
em momento algum, born, pois enquanto tlln hOJnem, 

fato de ter lucm tanlo justa quanto injustamente e 
nao gaHlar nem nem injustamente, e rico (e 0 ho
mem inteiramente mall, pOl' ser via de regra debocha
do, e rnuito 0 mItro, que gasta em belos 
e s6 obtem por meios 
mais He tornara extrenlamente ri(xJ Oll extreIllamente 
pobre.•• Tudo isto eomprova a veracidade do que afir
mamos, 011 seja, que os rnuito rieos nao sao bons e nao 
sendo bons tarnpoueo sao felizes.••• Bern, 0 proposito 
fundamental de nossas leis era "!:Ite: que os eidadilos 
fossem 0 mais felizes posslvd e unido:, ern mutua ami
zade no rnaiA alto grau.•••• Ora, serao 
se houver entre des JIIuitos at08 prm:essos com 
muita freqileneiu em lugar destes ocorrerern escassa e 
raramente. AfirmHIIlos que e irnperioso nao haver no 
Estado nem ouro nCTII prata, f: nem tarnpouco muitas 
formas de ganhar dinheiro mediante 0 comercio vul
gar, a usura e a eriayilo vergonhosa de UnilTlais, ••••• 
mall apenal:i aq11(,]e Inew possibilitado e produzido pela 

e ainda ITa rnedida ern que tal atividade que 
de dinheiro Ilan leve as pes

soas a negllgenclllr os ob)ctos para os quais .. dinheiro 
existe,··· "'<jlll' silo a alma C 0 corpo, os quais SI,m 
a ginastica f' os outro:; rmllos da edueuo;:ao nUI)(:H se 
converteriam I,m (:oisa de valor, pd" que asslwera
mos (e isto na" 56 lInHl vez) que u Lusea do dinlwiro 
e"ta em ultimo Ingar no reeebimento de Bossas honras. 
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De todos os tres objetos que illteressam a todo indivi
duo humano, ° interesse pelo dinheiro, se corretamen
te direcionado, e 0 terceiro e ultimo, 0 interesse pelo 
corpo vindo em e pein alma sendo 0 

primeiro. Por a forma de goverllo que es
tamos descrevendo tera suas leis CA)rretamente forrllu
ladas se prescrever as honras nessa ordem; porem, se 
qualqucr uma dae leis nela promulgadas apresentar 
conspicuamente a saude como detentora de maior hon
ra no Estado do que a temperanya, ou a riqueza deten
tora de maior hom'a do que a saude e a temperanya 
teremos daramente uma promulgayao errada. Assim, 
o legislador tera que se interrogar com freqiiencia ncs
tes lermoe: "0 que eu pretendo?" e "Estou conseguindo 
islo ou nao estou atingindo a meta?" Desta maneira ele 
podcria, talvez, dar eabo de sua obra de legislayao e 
poupar aos outros essa dificuldade, mas de nenhuma 
outra maneira poderia faz€~-Io. 0 homem que recebeu 
urn lote 0 conservara, como 0 disseIllOS, nos termos JU

dicados. Teria sido realmente espl€mdido se cada pes
soa, ao na coI('mia, 0 fizesse 
mesmos mas visto ser isso 
ulTla com mais dinheiro do que a outra, e 
por muitos motivos e com 0 obietivo de 
ees na vida publica que 
para que eargos e cOlltribui<;oes possam ser indicados 
ern conforrnidade com a avaliayao apurada em cada 
caso, nao apenas segundo a exeelencia moral dos an
cestrais de urn homem ou dele mesmo, Slla forya e bele
za fisicas, mas tarnbem segundo ,ua riqueza 011 pobre
za de modo que por uma regra de desigualdade pro
poreional o possarn reeeber cargos e honras 0 mais igual
mente po~slvel, podendo-se e1iminar <Jualquer conflito. 
Diante dossas razoes e prceiso que criemos quatro c1as
»es conforme 0 grau da extensao dOH lWlls, denominall 
do-as nrimeira. segunda, tereeira e quarta (pOdClldo 
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neeess$.no a \I m Estado que pretende evitar a maior 
das pragas, que seria melhor ehamar de ruptura do que 
de eisao, que nenhum de seus cidadiios na condi
yiio de penlJria ou naquela da riqueza, ja que uma ou 
outra geram aquele mal. Condui-se (Ille 0 legislador tern 
agora que dedarar urn limite para ambas essas eondi
<;oes. 0 limite para a pobreza devera ser 0 valor do 10te, 
o qual permanecera fixo e nenhum magistrado (como 
tampoueo nenhum outro cidadiio que aspira Ii virtu de) 

que seja diminuido. E tendo definido este 
como 0 valor inferior, 0 legislador permitira que se pos

tres ou quatm vezes esse valor. Na hip6tese 
de alguem adquirir mais do que isso mediante uma 
descoberta, dadiva reeebida, bons Oll 

do pOl' meio de algum outro de sorte uma soma 
que exceda a devida medida se doar 0 excedente ao 
Estado e aos deuses que zelam pelo sera alvo 
de boa estima e estara isento de 
to, alguem desacatar esta lei, pocter-S'B-a 
nuncia-lo e receber, por isso, a metade do excedente, 
alern do que 0 eulpado pagani uma multa no mesmo 
indiee sobre seus bens legitimos, sendo que a Dutra 
metade do excedente cabera aos deuses. A tolillidade 
da pmpriedadc adquirida de todo individuo acima de 
seu lote sera divulgada publieamente por cscrito e fica
ra sob a guarda de designados pela lei, de 
Borte que os direitoH a todos os assun
tos relativos a propriedade possam ser de raeil delibe
rayao e perfeitamente claros. A 0 fundador deve
ra instalar a cidade 0 mais DO";SIVel do centro 
do pais, escolhendo urn que 
tra8 eonvelliellcias que uma ddade eXlge e eUJa concep
yao e especificayao sao suficienlementc faceis. 
disso, de pre,~isarll dividir 0 territ6rio em doze part;;", 
come<;ando por scparar UTIlIl gl;;ba sagrada para HeeS 
tia, Zeus I: Alena, h qual dara 0 nome ,k Acr{,pole e que 
envolvera com 1Illl mum circular; partindo disto Ihe 
competira dividir tanto a pr6pria cidade quanto a rcgiao 
inteira em dozI: partes, as quais eerao igualadas nlser 
vando-se HlPnos tl:rra a poryao que dispuser de tI,rm bUH 

(l mais terra a parte que possllir terra precaria_ 5.040 
mas cada 11m sera dividido em dois 
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e Be acoplara duas tra<;(Jes, (je maneira que cada lote 
tenha uma parte e uma outra afastada do 
centro: uma parte contiglla it cidade constituira urn 
(Inico lote com uma outra situada a fronteira, a segun 
da partindo da cidade eom a seh'lmda partindo das fron
teiras, e assim por diante. E ao lidar com estas 
separadas dever-se-it Iltilizar 0 expediente que meneio
narnos ha poueo a reapeilo da lerra precaria e terra boa 
e assegurar a igualdade tornando as pon;;oes 
das de maior ou nlfmor lamanho. E 0 fundador devera 
distribuir tambem os cidadiios em doze partes, tornan
do todas as doze partes 0 mais iguais possivel relaliva
mente ao valor do Testo de sua propriedade, ap6c; ter 
feito urn eenso dM todos. Ap6s isso, dever-se-a tambem 
U~:Mii!;ll"r doze lotes para os doze deuses,' akm de no
mear e co[]sagrar a pon;iio atribuida a eada delis, dan
do-Ihe 0 nome de tribo. E na sequencia sera imperioso 
que dividam as doze partes da cidade da mesma ma
neira que dividiram ° resto do pais; e eada cidadao de
vera tomar como seu quinhao duas moradas, uma pr6
xima do centro do pals e a ontra pr6xima dos arrabal

• ... bwikKa O};OU;.... 

des. E assim a funda<;iio estani completa. Mas temos de 
tndo modo que observar isto, ou 
posi<,;.oes que foram agora descritas provavelmente 

favofllveis de maneira 
ser Implantado de acordo com 

f]/al(l. qJem6ta~. 

o plallo, 0 que requereria que todos os cidadaos nao 
aprcsentassem obje.,:oes a urn tal modo de vida 
la e I.olerassem estar restritos a vida inteira a quantid 
des fixas c limitadas de bens e ao tipo de estrutura fa
miliar que mencionamos, e a eslar privados de ouro e 
das outras coisas em relas-.ao as quais 0 Icgislador ests 
c1ararncnte obrigado por nossas regras a proibir, tendo 
tambem (os cidadaos) que se submetcrcm aos arranjos 
que 0 legislador determinou para 0 territ6rio todo e in
clusive a eidade, com as moradias instaladas no centro 
e em circulo - qUHse como se ele estivesse contando 
Hlerarnente sonhos 0 U Inodclando, dizer, u rna 
eidade e eidadaos com cera. Essas erltieas nao sao in
teiramente improcedentes e 0 legislador devera reeonside
rar os pontos que se oegueHl, Assim 0 nos fala 
novarnentc neste termos: "Nao Densais. meus arnil1os. que 
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neste meu discurso deixei de notar a verdade do epIC e 
agora destacado neSRa crilica, mas ao se ocupar com 
todos os esquemas visando ao futuro, 0 melhor plano, 
acho, e este: qllM quem prop6e 0 modelo segundo 0 qual 
o empreendimento deve ser moldado nao omita qual
quer detalhe do mais bclo e do mais verdadeiro, mas 
onde qualquer urn deles for irrealizavel esse detalhe 

deverli ser omitido e deixado sem execw;;ao; 
entretanto, ° proponente do modelo se empenhara em 
executar, pOI' outro lado, todos os demais detalhes eom 

do modelo perfeito. E de
veria permitir HO legislador expressar sell ideal comDle
tamente, e feito isto se Iimitaria a examinar em 
to com ele 0 que e expediente no plano eo que 

o aI'tesao 
ter 

quer merito, tern que produzi-Io em todos os ponto,; 
coerente consigo mesmo.~ Assiw, nos compete agora 0 

esfon;o para discernir - ap6s termos decidido sobre nos
sa divisoo em doze partes - de que forma as subdivisoes 
que se seguem a essas e qlle sao sell produto, attS ° nll
mew derradeiro 5.040 (e determinantes, como 0 sao, 
das fratrias, demos e povoados, bern como das milicias 
e pelotoes, e tambem do sistema de eunhagern, dos pe
sos e medidas para os Hquidos e os solidos), Lodas essas 
nllmeru<;6es serao fix.adas pela lei de sortM a serem da 
grandeza correta to coerentes entre 5i. Ademais, de nao 
cleve hesitar, tomado pelo rcceio de ser respoflsHbiliza
do pelo que pareceria ser reles detalhamento, ern pres· 
never que de lodos os utellsilios que os cidadiios estiio 
autorizados a possuir, nenhllw ser de tamanho 
indevido.·· Tefl'! que reconheeer como regra universal 
que as divisoes e variaeoes dos numeros sao 
a todos o~ 
aritmeticas quallto as das HUptT-

Heies e 861id05, e tarnbem dOB sons e dos movi
mentos, seja em linha reta ascendMIlte e dC:icendente
mente ou cin:llll1rnwnte.••• 0 legislador devers ter tudo 
isso em vista e prcscrever a todns os cidadaos que se 
atenham firmemente, na medida do poss[vel, a nsse sis
tema numerico orgallizado, pois lIO (I1W se relaciona a 
vida familiar, (I vida politica···· e as artes, llenhum 
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ramo isolado da educa~ao det6m uma influencia tao 
grande quanto 0 estudo dos numeros. 0 principal be

neficio que proporciona 6 despertar 0 individuo que 
6 por natureza indolente e de mente pregui<;osa, tor

nando-o agil para 0 aprendizado, detentor de boa me
moria e sagaz, progredindo al6m de sua capacidade 

natural pela arte divina.· Todos esses temas da edu

ca<;ao se revelarao bons e adequados desde que se 
elimine a mesquinhez e a avareza por meio de ou

tras leis e institui<;5es das almas daqueles aos quais 
cabe adquiri-Ios convenientemente e deles tirar pro
veito; caso contrario, acabareis por perceber que se 

produziu urn espertalhao em lugar de urn sabio. 
Exemplos disto podemos observar atualmente no efei

to produzido em egipcios e fenicios e outros povos 

pela mesquinhez vinculada a propriedade e suas ins

titui~5es - seja em fun~ao de terem contado com urn 

mau legislador, ou que alguma fortuna adversa os 
tenha atingido ou tamb6m, possivelmente, devido a 

alguma desvantagem natural. Pois isto igualmente, 
Megilo e Clfnias, eonstitui urn ponto que nao pode

mos deixar de notar, ou seja, que alguns locais sao 
naturalmente superiores a outros para gerarem indi
viduos humanos de uma indole boa ou rna, diferen<;a 

natural contra a qual nossa legisla~ao nao pode se 
chocar. Alguns locais sao desfavoraveis ou favoraveis 

em fun<;ao de ventos de diversos tipos ou ondas de 

calor produzidas pelos raios solares, outros devido 

as suas aguas, outros por causa simplesmente dos 
produtos do solo, 0 que significa boa ou ma nutri<;;ao 
para os corpos, sendo igualmente capazes de provo

car resultados similares tambern nas almas. Entre tu
dos estes, seriam sumamente mdhores os locais quc 

se destacassem pela presen<;a de um sopro divino e 
onde as por<;oes de terra estivessem suh 0 cllidado de 
d(zimons, os quai.s acolheriam favoravel ou desfavo

ravelmenw os colonos que dc tempos a tempos vies
scm se illstalar ali. 0 legislado), judicioso examinad 

('sses locais na medida em que 0 exam(~ de tais mate
ria, seja possivel para um men) ser humano e ten1.a

ra ajustar suas leis a isso. E til tamhcSm, Clfnias, tens 

qlH' adotar 0 nH'SlllO procedimento. Na tua proposta 
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de colonizar 0 territorio, deves, em primeiro lugar, 
dar aten~ao a esse aspecto. 


Clinias: Disseste-o bern, estrangeiro, e devo fazer como 

aconselhaste. 
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Oateniense: Bern, dcpois de tudo que foi dito, suponho 
que a proxima tarela liera apontar 08 magistrados para 
o teu Estado. 

Clinias: Assim e. 
oateniensc: No q lie se rerere a isso ha dois cstagios na 
organizaS;ao do Estado: primeiro a dbfini/;ao das 
magistratura;; e a designas;iio dos magistrados, com a 
fixas;ao do numero correto necessario e 0 metodo 
correto de designa<~ao; segundo a atribuis;ao das leis 
(considerando a natureza e quantidade destas) a cada 
magistratllra de maneira apropriada. Mas antes de 
procedermos anossa seles;iio, vamos nos deter pOf urn 
momento e fazer uma observas;ao que vern a ealhar a 
esse proposito, 

CUnias: Que observas;ao? 

o ateniense: E 0 seguinte: e urn fato claro para todos 
que, sendo a tarefa da legislaS;ao uma obra grandiosa, 
a indieas;ao de magistrados incapazes para se 
encarregarern de leis bern constitufdas em Estados bern 
equipados nao apenas despojani essas leis de todo 0 

seu merito e as tornara ridiculas, como tarnbem, 
provavelrnente, se revelara uma fonte fertilissima de 
dana e perigo em tais Estlldos. 

CUnias: lndubitavelrnente. 

oateniense: Vamos, enIao, mell amigo, ter IS50 em men· 
te ineislvarnente ao nos ocuparmos agora de tua cons 
tituis;ao e de teu Estado. Percebes que e necessario, em 
primeiro lugar, que para ter legitimo aceSBO aos car· 
gos oficiais os candidatos deverao em todos os casos 
ser completamente testados - tanto eles como Silas fa
mi/ias - desde sua infancia ate a data de sua elei<;;an; 
em sef,rundo lugar, que seus eleitores tenham sido edu
cados segundo 0 acato a lei, e devidamente treinarios 
para se incumbirem acertadamente da tarefa de acei· 
tar ou rejeitar os candidatos que mereeem sua aprova
~i'io 011 reprova"ao. E, COlltUriO, no tDcante a este pon
to, sera que podemos supor que pessoas que tao fe(:en· 
temente passaralll a vivt~r juntas, que niio 5/~ conh;,· 
c:mll TIlutuamente f: que nilo disp(icrn de Ilenhurn tre;· 
1111 mento, seriarll reairnente capazes de escolher 5;'115 

IIIl1gistrados dt' lima rnancira 
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Clinias: lsso e praticamente impossfvel. 

o ateniense: E, no entanto, como dizem, "a contenda nao 
admite quaisquer escllsas".· E csta e a incumbencia que 
cabe a ti e a mim, pois tu, como disseste, te comprometeste 
com os crctenses a, juntamente com tells nove colegas, de
votaT-te a funda"iio de urn Estado, e ell, de minha parte, 
me comprometi a te ajudar no esbo~ que agora estamos 
fazendo, E rt' ..almente niio me sentiria bern St' deixasse nosso 
esbo~ inacabado" pois este pareceria completamente 
amorfo se perambulasse por ai nessa situa<,;iio .••• 

CUnias: Ecom entusiasmo que apTOvo 0 que dizes, es
trangeiro. 

o ateniense: E nan me limitarei a dize-Io mas, dentTO 
de minhas for"as, e efetivamente 0 que farei. 

Clinias: Perfeitamente, fa"amos como dizemos. 

o alenierzse: Assim seni feito, se 0 deu.~ 0 quiser e se 
eonsegllirmos ate 1ft veneer nossa velhice. 

Clinias: E provftvel que ele 0 

o aleniense: E provavel, realmente e, contando com de 
como guia, observemos tambem isto... 

C[{nias: Isto 0 que? 

o aleniense: Com que coragem e audftcia nosso Esta
do, nessas circunstancias, tera sido fundado? 


Clinias: 0 que tens agora em especial na cabe<,;a e 0 


que faz corn que digas tal coisa? 


() ateniense: 0 Cato de estarmos legislando parH homens 
inexperientes sem recear se aceitarfio as leis agora pro
IIIulgadas. Uma coisa.\ ao menos, evidente, CliniaB, para 
todns - mesmo para a mente menos brilhante 01.1. seja, 
que nao acolheriio prontamente nenhuma dessas lei" 
no inicio; porem, Be eSBas leis puderem Her preservadas 
inc61umes atC; qlle aquel('s que as assimilamm Ila in
ftlncia e que foram educados segundo das e 5e torna
ram plenamentc lwhituados a elas partieipem das elei 
y5es as magistratuJ"as em todas as partes do Estado -
GIItan, quando isso tiver oeonid.. (Ila hip6tese de fie cn
con1rar algulll mein 011 mC;todo para fa:wT com 'Inc "cor· 
I'a ao:rtadanwnte), (eremo;" a nwu vcr, uma solida .ocr
1eza de que apos esse perfodo de transiviio de 
nadu adolescencia, 0 Est..ado se mant.eni firme. 
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Clinias: E eertamente razoavel supo-Io. 

o ateniense, Portanto consideremos se conseguiriamos 
suprir urn meio adequado a esse fim na sefriiencia, pois 
devo aCicmar, Clinias, que v{'ls, habitantes de Cnossos, 
acima de quaisquer outros cretenses, nao apenas de
veis vos abater de lidar de uma maneira puramente 
Cormal corn 0 territ{)rio que eatais agora colonizando, 
como deve!s tamb6m tomar 0 maximo cuidado para 
que os primeiros a ocuparem os cargos oficiais sejam 
nomeados do modo melhor e mais seguro possivel. A 
selel,;ao dos demais sera uma tarefa menos seria, mas 
e imperioso que eseolheis VOSS05 guardioes da lei em 
primeiro lugar mediante extremado cuidado. 

Clrnias: Qual meio podemos eneontrar para isso, ou 
qual regra? 

o ateniense: Esta, eu dedaro, a vlSs filhos de Creta: que 
visto que os enossianos tem precedencia sobre a maio
ria das eidades eretenses, devem se associar aqueles 
que chegam para essa fundat;ao a Cim de seleeionar 
trintft e sete pessoas dentre eles meSlIlOS e os recem
chegados (dezenove entre estes t~olonos e os restantes 
da propria Cnossos), emregii-Ias a tua cidade e fazer 
de ti meSInO, Cltnias, urn eid<Jdao dessa coli'mia, inte
grando urn dos dezoito - usando para isso a persuasao 
ou, possivehnente, urn grau razoavel de for<,;a. 

Clinias: E por que, estrangeiro, tamhern tu e MegiLo IIUO 

poderiarn [se jllntar a nlSs se tornando membros do Es· 
tado pant] nos dar uma mao em Bossa eonstituiyfio? 

o ateniense: Atena" eorgulhos<J, Cl{niaB, como tarnbern 
Esparta e orgulhosa e arnhas estao muito distantes, 
mas para ti tudo Be adequH, bern "OInn para os demais 
fllndadores da col6nia, aos quais se aplicalll tambem 
as ultimas observat:;oes que fizernos sohI'!' ti. Vamos 
supor, entao, que esse seria 0 arrunjo mals eqllitativo 
sob as condiy5es existentes no lIlomento. Posteriomen
te, no caso da perrnant~ncia da cOTlslituit:ao, a s(,leyi'io 
dOlO magistrados oeormra da segllinte forma: da seh, 
I,;ao irao participar 10d05 aqudes que portam arlIlas 
(~omo integralltes da cuvalariu ou infantaria 011 aque, 
les que serviram nH guelT<J se sua idade (' capacidadt 
l) permitirern; dea realizarfio a elciciio no santuurio 
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que 0 Estado eonsiderarlt 0 mais sagrado e cada um leva
ni an altar do deus, eserito numa tabuinha, 0 nome de 
sell eandidato, ineluindo 0 nome do pai deste, 0 de sua 
tcibo c do demo a que pertence e, alCm disso, induini 
seu proprio nome da mesma maneira, Qmllquer eleitor 
terlt a permissao de remover qualquer tabuinha na qual 
Ihc parcI;a estar impropriamente registrado urn nome 
para levlt-Ia apnH;a publica durante urn perlodo nao in
ferior a trinta dias, Quanto hs tabuinhas (Iue, a come«ar 
pelas primeiras ate 0 numero de trezentas, foram admiti· 
das como vitlidas, os magistrados as exibirao publicamen
te para que todo 0 Estado as veja e tome conhecimento, 
Em seguida os cidadaos votl1rao novamente de maneira 
idcnl.ica nos trezentos indicados de acordo com suas pre
fercncias. 05 ma/:,ristrados, mais uma vez, exibirao publi
camente os nomes dos primeiros indieados, desta vez ale 
° numeru de cem. Pela terceira vez, cada urn dos eida
daos-eleitores faeultatlvamente escolhera sell candidato 
entre os cem passando, ao faze-Io, entre as vitimas sacri
ficadas;' finalmentc os trinta e sete que tiverem obtido ° 
maim: nurnero de sufnigios serao submetidos ao teste· • 
e proclarnados magistrados. Mas quem sao, Clinias e 
Afegilo os que estabeleeeriio em 110SS0 Estado todas essas 
regras que dizenl respeito aos cargos e os testes dos can
didatos? Pereebernos (nao e mesmo?) que para os Esta· 
dos que estao sendo equipados assim pela primeira vez 
dcvam forl;osaInente haver pessoas para assurnir tais car
gos, mas quem possam ser essas pessoas e impossfvd dis
cerIlir antes que existam os priJIleiros magistmdos, De 
lima maneira 011 outra elus devem estar presentes, e uJem 
disoo homens de modo ulgllm mediocres, mas do maior 
nlerito possivel; pois, como diz 0 proverbio, "urn born co
me«o jlt ea metade da operw;ao", e todns os bons come
«OS atraem a unanrrnidade dos elogios; ern verdade, pdo 
que me parec~, af reside mais do que a metade. e um born 
cmue<;;o Hunca receheu sllficientes 

Clinius: Dizes a verdade. 

o ateniense: Que, portunto, sabiamente nao deixemos 
este primeiro ponto desapercebido, nem tampoUCD falhe· 
mog no sentido de esdarecer a n6s Inesmos HohTe () meio 
de realizA-lo. Da minim partn, estoll apenas seguro a res
pelto disto quaIlt.. a nma observa«ao que, em vista da 
presente sit1Ja(;iio, e a nm tempo ne(~essario e litil fazer. 
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Clinias: E que observavao e essa? 

o aterziense: Ora, devo afirnmr que 0 Estado para 0 
qual estamos planejando a fuuda«ao nao tem, por as
sim dizer, nem pai lIem mae exeeto 0 Estado que 0 

esta fundando, embora eu esteia totalmente eiente de 
que muitos dos Estados-colonias estiveram e estarao 
mais de uma vcz em eonfiito com os Estados que os 
fundaram. Mas agora, na situa«iio presente, tal eomo 
uma criall(;a indefesa a despeito da prohabiLidade de 
entrar em desentendimento eom SetH, pais no futnro 
o Estado-colonia ama seus pais I" e amado por eies, e 
sempre apela para a ajuda dos seus, encoTltrando ne
les I" sornente fleles seus aliados de sorte que agora, 
como assevero, essa rcla.,;ao j{i e existente para os enos
siallo8 em rela«ao ao jovem Estado devido ao seu eui
dado pOl' ele e do jovem Estado em rela.,;ao aos cnossla
nos. Eu afirrno mais uma vez como afirmei iJlI pouen 
visto que nao ha nenl:lIlm Illal em relterar 1Ima boa 
afirma<:;iio que os enOS~ian()6 tern que assilmir uma 
parcela do euidHdo de todas essas materias, seleeio
nando nao menos que cern dos novos eolonos, os rnai;; 
velhos e mclhores que sejam eapazes de seleeionHr, e 
qne entre os proprios enossianos haja urna outra cen
tena. Este eorpo (;OnjuIlto Iwccssita, digo, dirigir-se 
ent50 ao novo Estado e dispor em Cml\lllIl aeordo para 
que os magistrados sejam designados em eonformida
de com as leis e testados ap6s a designa«8o. 15to feito, 
dever50 os enossianos voltar a viver ern Cnossos, 0 jo
vern Estadu devendo empreender seus pr6prios esfor
vos para assegurar-se seguranya e 811ee550, QuantI) aos 
que integrarn os trinta e sete, tanto agora quanto no 
porvir que n6s os dejamos para as seguintes atribui
vues: ern prirneiro Ingar deveriio atuar como guardiues 
das leis e ern segundo Ingar como /:"1Jardioes dos dOCll
mentos OIlde cada UUI devera fazer constar para os ma· 
gistrados {) montante (h~ seWl bens, nmilindo ({uutro 
minas se perteIlcer a maior das classes proprietarias, 
tres Ininas se perteJ1(~cr a segunda dasse, duas se per
tencer a tereeira e nma ile perkncer a quarta da~se. 
Caso se prove que alguem possui mais do que 0 que foi 
registrado, todo 0 excedente serlt eonfiscado, alem do 
que, tal pessoa ficara sujeita a ir a julgarnento pela 

233 

f<.:f #d' ftiZ5 '¥ ft MS·/;'1~~r±"-fC"-~-'"'~-'" ~._iiMi -, 



• 	,-Alof~-,~! que quem P,\DIIl{)IIC n o.ljJ.o 

Ul1l ('idadon p/J.\LicuOm r. uao 

o g~lado, que gC Ml1tpnln Mill 0 

CThr.~ume-~'f1 que 

(hilt! 

(nle,dlto e CAill1illOOll uo ggfodo 
CO!tcd'iao ro,\ (PQOtOo: npgre (,ago, 

npo,cj,lcIllclllr.. (l do 
f:glorio S(~!iUOi,ql(! .,ao p!(,1kl Ilcnh"irtO 

dl! filin/Jilif!iriarie 

iftlei,\(lIllPlife I!f)bonho (\ nelll'l1uOoQiio 

ric /,o,trli,a do 
dl!f1iIl\(!iO,\ r~tc ,iOlimo, olum,do 

(*N!'1(1um ('{)IIIUh1 nOg {\1ig do 
gg(ndo, 

•• v4 cn:pa1:TlY0C; 
'jeucM:(mll'lltc ml>lahri{!ll/(! 

ria OJr!~NI(I, rO,lelli 'POowo 
oqui °leRmo ,"ml gm,lido 11111 

loulo 111M: II"", tor/mia, 
"lio Cyr;Oui 0 g(;lludo (jrl'CW:o, l>IOr; 

()I~u () 

m/flaria~, ,.Alo<: Jl,Ii/l1eiftO~ lmll"og de: 
~4lrllrm I'Mi(m, dea cD/'\olrgor:, quI' 

Cft(II" nOI:aOD llulwOmcllip ('.IIIM' m: 

(:idodiior! OICIiWllf:r::, viudo '"'' de 
r:odo u»tO riw: drs IHho': r: 

O~~U"'/11r10 0 r:o~1Wld(l rim: bopm: 
of/m,Me/mll(".II' fi,ldc'" de 

/1I~rfti~i'o, u\I(Y: 'r.»lp(~; de cPfol{,o 
0': el'Li(!INJO~ qlw 

l:m'1(!!ldovOlH [l ()~ri~N'O ('HI hninfho 
(~MHU ({r}(~H(Jf: dOi~. 0 (;Of)1G1taOtltc 

dOl: rio ml'(!tJll:l!ia (0 E1Cl 

twV l1C1tE(llV) I' () (,nwwdoille 

dfl': /(J,fm.~ rit ill/afllaria (0 t:1Cl 

Platao - As Leis 

avllo de quem quer que deseje processa-Ia,· um 
julgamento desonroso e de ma repntal;ao se a pes
50a for condenada por desacato da lei com ohjeti
vo de lucro, Assim, quem deseja-Io 0 aeuaara de 
explora"ao C 0 processara segundo a lei pemnte 
os proprio5 guardioes das leis; e se 0 reu for con
denado nao participara mais dos bens publicos e 
toda vez que 0 Estado fizer uma distribui"ao ele 
nao recebera por"uo alguma, fieando reduzido ao 
seu lote; ademais, fieara registrado como urn crimi
noso condenado num lugar no qual quem quer que 
scja podera leI' sua senten"a enquanto de viver. 0 
mandato do hTUardiao das leis nao duran\. mais de 
vinle anos e sua eleivao so podcni ocorrer apos com
pletar cinqiienta anos, POl' outro lado, se for deito 
com sesscntll anos de idade, seu mandato sera de 
apenas dez anos, e de acordo eonl a mesma regra, 
quanto mais exceder a idade minima para ser dei
to, mellor t;erfl seu mandato, de modo que, se so
breviver aos setcuta anos, sua pretensuo de per
manecer junto a esses magistrados encarrcgadm; 
de urna responsabilidade de tal monta se tornara 
incogitaveL Assim sendo, no que se refere aos guar 
dii)es das leis, dedaramos que essas tres obriga
<,:6e5 Ihes sao impostas e, a rnedida que progredir
mOB eom as leis, eada nova lei impora a esses ho
mens quaisquer ohriga<;;oes adicionais de que se 
deverao inemnbir aJem dessas agora indieadas, E 
passaremos II deserevcr II sele~ao dos Qutros ma
gistrados, Os eSlratcgos· • devem SCI' seleeioDados 
nil seqiiilneill e como seus subordinados para fins 
militares os hipareas,· •• os filareas···· e 08 ofi 
ciais-ordenadores das fileims de infantaria recru
tadas lUIS tribos, para os quais a desigIHH;iio de 
tw:iarc(l:;, ••••• que e alias 0 proprio nome que mui
tos Ihes di'i.o, seria particularmente apropriada, Os 
estrategos serail indicados ern prirneira mao pe
los guardic)es das leis, sendo LOmados exclusiva
mente de nosso Estlldo; e a parlir dos indieados a 
sele"ao deverfl >!pr feita pOI' tOdOH que estiio servin· 
do ou servinHn lIa guerra, de aeordo com sua varia
"ao de idades, E se houver alguem que jul/,TUe que 
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algum entre os que nao forarn norneados emelhor 
que urn daqueles que foi Ilorneado, devera indicar 
o nome desse individuo de sua preferencia e tam
bem 0 nome daqnele que aeha que deve ser sllbsti
tuido, e fazendo 0 jurarnento em rela"ao a isso pro
ponl 0 subslituto; e que aquelc, entre os dois, que 
tiver 0 rnaior f1umero de votos ingresse no elenco 
dos elegiveis. E os tres candidatos que obtiveram 0 

maior numero de votos para servirern como eSlra
tegos e comissarios de assunlos belicos serao sub
metidos a testes como foram os guardi6es das leis, 
Os estrategos e\eitos nornearao para si os taxiar
cas, doze para eada tribo; e aqui, no Gaso dos taxiar
Gas, tal como no caso dos estrategos, vigorara 0 

direito de contra-nomea"iio (contra-indica"ao) e urn 
procedirnento analogo de votavao e teste, Antes da 
elei.,;ao dos pritanes······ e do eonselho, ••••••• 
uma assembl6ia sera provisoriamente eonvoeada 
pelos gllardiiies das leis no sftio mais sagmdo e mais 
espa<;;oso possivel para ai acomodar, de urn lado, 
os hoplitas; do outro, os cavaleiros e, numa tercei
Tn posi"ao, proxima a estes Illtimos, todos aqueles 
que pertenGern as tcopas militares. Todos votarfio 
para os estrategos Ie os hipareas· .. ·····], todos 
que sao portadores de escudos para os taxiarcas; 
todos os eavaleiros elegerao para si filarcas; os es
trategos indicarao para 5i mesmos os dwfes de in
fantaria ligeira, os arqueiros ou quaisqller outro;; 
membros do servi"o belieo, 86 rWB resta a indica
rao do:; hiparc(ls, que serao indiGados pelas mes
mas pessoas que indiGaram os estrategos, 0 siste· 
ma de eleio,;ao e a eontra-iudica"ao, sendo idilnti· 
cos aos do;; estrategos; a cavalaria votara para 5i 
na presenva e sob 0 olhar dOB membros da infanta
ria e os dois eavaleiros que obtiveram mais 5ufra
giOB serao os eapitaes de todos os membros da ca
valaria, A votavao estara. sujeita a eOlltestal;ao ape
nas por duas vezes; no caso de uma tereeira eou
testa"ao, a dedsao final dependera daqueles Ii 

quem compete em eada oportunidade contar os 
sufragios,·· ••••••• 0 couselho sera eonstituido pOl' 
tfiJlt!! dilzias de memhros ja que 0 numero trezentos 
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Platao - As Leis 

e sessenta se enquadra bern nas suh-divisoes;· serao 
divididos em quatro grupos e em eada uma das qua
tro dasses definidas de acordo corn 0 volume de bens 
se noventa conselheiros. Em prirneiro lugar, to
dOB os eidadaos serao obrigados a votar nos candida
tos a conbelheiros provenientes da dasse mais aita, c 
quem nao 0 fizer sera punido mediante multa. Finda 
cssa votayBO, os nomes dOB elcitos seriio registrados; 
no dia seguinte, votar-se-a nos eandidatos vindos da 

elasse segundo IIIIl proecdimento similar ao 
do dia anterior; 110 tercciro dia volar-se-a scm 
toriedade nos candidatos oriundos da tereeira dasse, 
mas essa votayao sera compulsoria para os cidada.os 
pertencentes as tres primeiras cnquanto que 
os cidadaos da (Iuarta e mais baixa dasse serao pou

da II1ulta se nao quiserelll votar; no quarto dia 
todos deveriio votar nos candidatos a conselheiros pro
eedentes da quarta classe mais inferior), mas se 
qualqucr membro da terceira 011 da quarta dasse nao 
desejar votar, sera poupado da muita, 0 que nao ocor
rera corn tJuaisquer membros da primeira e segunda 

que serao rnultados se nuo votarem, 0 rnem
bro da segunda classe no valor correspondente a tres 
vezes 0 valor lia primeira multa e 0 membro da pri
meira classe no valor cnrrespondente a quatro vezes 0 

valor da primeira mlllta. 
dos publicarao os nonles r"mstmrl 

eidada.os os 
homens· • votarao nos cand idatos que eonstam nessa 

a ahstell<;lio resuhando em muita no valor esta
bdceido para a primcira multa; e tendo sido seiecio
nados cento e nitcnta homens de cada classe, 
se-a a metade df'ste nume/'O por meio de sortelO, os 
trezentos c sessenta sendo entaD testados. Estes serAo 
os cOllselheiros durante urn ano.· •• Tal sistema de 

dosmagistradob eOllsistira Hum meio termo 
entre as eonstituiyoes rnonarquiea e democratica e a 
meio eurninho entre estas deve estar senlpre nossa COIlS

titni';ao, pois entre csaavo" e senhores jamais havera 
am izade e nem entre patifes e ~lOmeTlS honesl.os, mes
IllO qmmdo oeuparem posiyoes em dimilo de igualda
d(~ visto que quando Be concede a jgualdade as coisas 
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o resultado sera desigual a nan ser que se 
aplique a devida medida, e e por caUtia dessas duas 
condiyi)cs que as cisoes estao maeiyamente presentes 
nos regimes politieos. Hi um velho e vern ditadn se
gundo 0 qual "a igualdade gera Hmizade", ditado que, 
sem duvida, e muito aeertado e expresso eom equill
brio; mas 0 que e (lsta igualdade capaz de produzir tal 
efeito ealgo que nao fica hem daro, consl.ituimio para 
nOR um serio problema, pois h{t dUElS espeeies de igual
dade que, embora ostentem 0 mesrno nome, sao, no 
que eoneerne aos seus resu It.ados pratieos, com 
cia, quase opostas. lJma delas norneadarnentc, a igual
dade determinada pela medida, peso e numero - (lual
quer Estado ou legislador tern eompetencia para apli
car distribuindo pOl' ,;orteio as hon raB: mas a forma 
mais verdadeira e rnelhor de igualdade ruio e lima coi
sa faeil de se discernir. Ela impliea no julgamento de 
Zeus e rararnenl.e veTn ern socorro da hurnanidade, 
emborn a esporadica ajuda que traz aos Estados e 
mesmo aos indivfduos so produza bens, vi,;to que dis
pensa rnais HO maior e mmJOs ao menor, proporcio
nando a devida rnedida a eada um eonforme a nature~ 
za; e no que respeita as honras, tafnbern, Goncedendo 
o maior aqueles que sao rnaiorc$ em virturle e men05 
aqudes de earater oposto no que tang(~ 1'1 virtude; e a 
educayi:io II trihui proporeionalmente 0 que calle a eada 
urn. Realmenw, epreeisarnente ist~o que eonstitui para 
nos a no Estado, que e 0 objetivo que devernos, 
Clinias, nos ernpenhar ern hUHcar; eSSH igualdade e 0 

que temos que colimar agora que estamos fundando 0 

Estado que est{I em seu nascedouro. E quem quer que 
que esteja fundando um Estado ern qualquer par

te a qualquer tempo deved1 visar ern slla legislayao a 
esse mesmo objetivo - nao a vantagem de alguns mo
narcas desp{.ticos, ou de lIIll, ou de algurna forma de 
demoerac.ia mas 8im a sempre, 0 que (:onsiste 
no que aeabamos de enunciar, isto e" a igualdade eon
eedida em toda octlsiilo aos desigl1ais segundo a natu
reza. E, no entanto, e neeessario que todo Estarlo, as 
vezes, empregue rnesmo essa igualdade nl1l11 grau va

se pretender evitar 0 proprio I'Tlvolvimento ern 
lutas intestinas, a favor de 11m partido ou out.ro, jli que 
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nao nos convcm esqueccr que a eqiiidade e a indul
gencia constituem sempre uma alterac,;ao do perfeito e 
do exalo em detrimento da justiva estrita; pela mesma 
razao e mister fazer uso tambcm da igualdade do sor
teio em funvao do descontentarnento da5 massas, e ao 
faze-Io orar, invocando a divindade c a boa fortuna 
para que guic a 50rtc retamente rumo a rnais elevada 
jusliva. Assim e a nfleessidade qUfl nos compele a em
pregar amhas as formas de igualdade; entrdanto, de
verfamos usar ° mais rararnente possivel a forma que 
reqller hoa sorte. 0 Estado que quiser sobreviver tera 
qlle agir necessariamcntc assim, meus amigos, pelas 
razoes que indicamos. Pois da mesma forma que um 
navio ao singrar os mares exige eontinua vigilancia 
noite e dia, um Estado, quando vive em meio aos im
pulsos repentinos de Estados que 0 circundam e sob 0 

risco de ser enredado por todas as especies de tramas, 
requer uma cadeia ininterrupta dfl magistradoll dia e 
noite e noile e dia e gllardioes que 5uccdam guardiocs 
e que sejam, por sua vez, sucedidos, de mane ira contf
nua. Uma multidao jamais e capaz de executar 
quer dessas tarefas eompelentcmente, e a maioria dos 
consclhciros dedica a maior parte de seu tempo aos 
seus neg6cios privadm; e assuntos domesticos, de modo 
que e £orvoso que designemos a duod,kima parte de
les· para cada urn dos doze meses de modo que 0 E:;
tado seja suprido de guarditles em rodizio, prontos para 
atender tanto aque)es que vern do estrangeiro quanto 
os que provem do prtlprio Estado, com 0 intento de 
prestar informa(;oes ou inquirir sohre algum assunto 
de importancia na rclayao dos Estados, ou se algum 
Estado ja foi illdagado ohler sua resposla e tambem 
(:()m 0 o)har ern todos as inovavoes que nao cessam de 
tender a ocorrer nos Estados a fim de, se possivel, im

que ocorram e, se realmente o(:orrerem, assegu
rar que 0 Estado possa detectar e remediar a ocorren
cia 0 mais rapidamente possivel. Face a essas raztles, 
essa se(;ao em presidencia do eonsclho do Estado· • 
tera que deter sempre 0 controle da convocaviio e dis
solw;:ao da~ assembleias, as assemhIeias legais regula
res bem como as realizadas em carater de emcrgencia. 
Assim, uma duodecima parte do conseJho sera 0 corpo 
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quc administrara todos esses assunlos, e eada urn des
Bes ,~orpos permanecera de folga, aiternativamenle, du
rante onze dos doze mese~ do ano; mas sera neecssa
rio que em associaviio com os demai" rnagistrados essa 
duodecirna parte do eonselho rnanteniIa assidua e con 
tinuamente sua guarda dos assuntos do Estado. Essa 
ordenavao dos assuntos do Estado se revelara urn ar
ranjo conveniente. ~fa8 que controle deveremos ter, e 
que sistema, para todo 0 resto do territ6rio? Agora que 
toda a cidade e todo 0 territorio foram, cada urn, divi
didos ern doze partes, nao sera. necessario que sejam 
apontados supervisores para as vias da pr6pria cida
de, para as rnoradias, edificios, porto::;, mercado, fon
tes e tamhem para as glebas sagradas e os templos e 
outros sitios do mesmu tipo? 

C/(nias: Seguramentc. 

o ateniense: Digamos agora que, em rela"ao aos tcm
plos, teremos que contar com guardioes, saeerdotes e 
saeerdotisas; para a rnanuten<;;ilo da ordern das viHs e 
ediffcios, a prevenc,;iio de atos danosos de seres huma
nos e animais selvagens e a preserva<;;fio da devida or
dem a ser observada nos limites da eidade enos 8U

hurbios terernos que selecionar tres tipos de magistra 
dos; chamaremos de astfrwmos· • • aqueles que se o<:u
parao das tarefas que aeabamos de mencionar e de 
agoranomos· ••• aqlleJes que cuidarao da manuten
!tao da ordem na agora. Os sacerdotcs ou saeerdotisas 
dos tempJos que detem saeerd6cios hereditarios nao 
serao afetados por nossas disposivoes, mas se como 
muito provavehncnte e 0 east) no que se refcre n isso 
com urn povo que esta ;;cndo organizado pela prirnci~ 
ra vez inexistir urn corpo sacerdotal ou houvel· ape
nas alguns saeerdotcs, terem05 que estaheJeeer um 
corpo sacerdotal composto de saeerdotes e sacerdoti
sas que scrao guardir,es dos tcmplos para os deuses. 
No estahelecimento de todas essas magistraturas te
rernos que indicar algumas via e1eic;iio, outras via 50r
teio, combinando metodos democraticos com Jliio
demoeraticos a lim de assegurar a mlltua arnizade 
em todas as :'iTeas tanto da eidade quanto do campo, 
de maneira a se aJcallvar 0 maximo de uniao possivel. 
Quanto aos saeerdot.es, confiaremos ao pr6prio deus 

239 

• • • aO"TlJVo ~IOC;. 

(0 

jJrfiN{Jfllelffn daR ,lila'.' e 

tIIol/llfrwrr/fl da (I,rde", 11(1 

I'fri(f(W. 

• ••• ayopavo/loC;. 

tl1(1if~ p!~r(:i~;m,!('Jnt(J, do 

ayopa ~'I1' 
uilrfta~ a ayopa ..ao r:iO 

opPlirm () f:!;fJ(J~O nnrlr 
fti(!}f(:(ldo/Hl~ y' ;y(1JU1i(Hll r, 

rmllC.tINO, 11IO~ lodo (l 

(HUrOO (·.':"OGO nltrir <:r 
(!(:h(1Wlll"l cllrLi()lt(l';, 

do ('(111<:('[';'0 dm 

do" f;iiWlIOi~. 0,: 

(:Ie (: dWididn P'" 
,«,\ion (:('~orr: o/,limidw: (I 

(nan WllpOh(lQ!ln dn 

111(;rndo,lr~. 

http:saeerdot.es


• 	C;:-J~jI(ln rill HlCII/O O~ 
nor! (w dfVidifllO<"; I:il) 

bt'~ ~,\"r(!~ dr! 1((0610 rodn. 
endn 'P"i'o enlan !tldilll h117~, 

[olnQI3fw/o 0,;,;1.. m bl~~ 

,lo"[(/Ill(r; qlll' grl(J 

POMI (I I1UIn(J,O (0" 

':1)10, ,,00 n(!Q(rionm/()~ 

I~iio do O!IOC"Qo 

i/or; /wiYilllm I/(l(r 

rOI1r1Ir1olor; do QI~I(l. v4r:l:lllI, 

(j 10100 dl! rQI'llo,; pllW (I (!(li19tJ 

ric ''''Mi 1"0/10. 

•• (cl" w('.Qb), () 

hillm, 1',,00 q'100 () 
rlf'flflhO:1(,(.irl" !(,;O rOpllo. 

Platao - As Leis 

(assegurando 0 proprio prazer a escolha, efetuan
do a por sorteio e assim deixando a sua in
dicayao a eritcrio da B(Jrte divinH; mas, de qualquer 
modo, Hubmeterernos 0 eleito do deus ao devido teste 

primeim verifieando se c sadio e legitimamen
to nascido, e em lugar se provcm de uma easa 
sem qualquer macula, niio tendo ele jamai;; cometido 
urn assassinato ou qualquer uma daquelas ofensas con
tra a divindade, 0 que se estende tambtSrn aos sew; 
Dever-se-a trazer de Delfos leis para tudo 0 que se refe· 
re aos cultos religi050s, indicar seils interprete;; e fazer 
IlS0 dessas leis. Toda magistratura sacerdotal deverii 
durar um ano e nao mai" que isto, e aquele que sera 
11m eficienl.e dos assllntos eonfor
me as leis 
anos, eSlas regras valendo igualmente para as saeer 
dolisas. Os interpretes serao escolhidos fm'l tn'ls dei· 
f;ties 1l razao de quatm pOT grupo de quatro tTibos, urn 
de cada I.ribo,· e quando os tres eandidatos que obti 
verarn rnuior nlJrnerO de votos tiverem sido os 
outros nove deverao SCI' ellviados u Delfos para que 0 

oraculo seledone urn de cada trio; quanto as regras, 
teste e limite de idade, serao identic05 aos dos saeer· 
dotes. Esses homens terao uma mandato vitalicio como 

e quando um deles morrer, as quatro trio 
urn substitutn provcniente da tribo a 

qual de pcrtencia. Como tesoureiros responsaveis 
controlI' dos fundos de cada templo e da,,; 
bas sagradas com sua prodw;iio e tcremos 
que escolher entre as classes maio clevadas de propric· 
tarios tres nomes para os templos maiores, dois para 
os mcnos grandes e urn para os de menor tamanho. 
Neste calm ... metodo de e exame sera idllntieo 
ao utilizado corn os estrategos. Eis HI as 
yties referentes ao culto. Nllda, nll medida do 
devera ser deixad... sem prote<,;iio. No que diz 
~l cidade, ficarao illcurnbidos de guardA·la 05 estrate
gos, os taxiarcas, os iliparcas, os filarca" e 0;; pritanes, 
bern como os asdnomos e os agorfinornos logo que dis 
pusermos de um Tlurnero sufieiente desses magistra. 
dos, corrclarnente indicados e deito!;. Todo 0 resto do 
territorio devera ser Ilrotell'ido da seguinte maneira: 
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nosso territorio illteiro· •• ja estara dividido em doze 
partes apresentando a maior igualdade posslvel; a eada 
parte !lIna tribo sera por sorteio, tendo que 
forneeer anualmenle cinco de seus membroo para atua· 
rern como agrononlos· ••• e frou..,.arC(l~'i; ••••• sera 

obrigayuo de eada urn dos cinco selecionar doze 
de sua propria tribo nu faixa etaria entrc 25 e ~30 anos. 
A esteB grupos de doze as doze partes do territorio se 
rao atribuidaH mediante uma para cada UIn 
em sistema de rodizio durante urn mes alternadamen
te, de modo que todos eles adquiram 
nheeimento de tndas as regioes do 
dato de guardas e magistrados sera de dnis anos. Qual
quer que tenha sido a primeira utribui<;:ao das por<;:oes 
de terra pOl' 50rteio, eles passarao todo TW3S a 
seguinte, conduzidos pelos frourareas para a 
ou seja, do oeste para () leste. Condufdo 0 pl'imeirn 
ano, para que 0 maior 11l1mero possivel de guardioes 
tenha nao somente lie familiarizado com 0 territorio 
numa uniea esta<;:.8o do ano, como tambcln p<1ssa tel' 
aprendido <1 que oeone nas mais vlhias em di· 
ferentes cHta<;:oes, seils condutores os guiarao de volta 
novamente na dire<,'ao oposta, lIludando eontinuarnen· 
te suas ate que completem sen segundo ano de 
servi<;:o. No terceiro uno deverao SCI' "leitm; novo!; 
nomos (guardioes do campo) e !ml.lrarcas (comandan
tea de postos de Durante scus periodos de re· 
sideneia em cada do territ()rio terao tfuefas eg· 
peeificas, a saber: em prirneiro lugar, para que 0 terri· 
torio se torne 0 muis inacesslvd posoivel nos 
construirao canais onde for necessario e eavarao fos
80S alcm de cOllstruir fortifiea<;:oes no lTu\ximo de suas 
fnryas de sorte a afastar 0 perigo da tentativa de pene· 
trayiio no territorio em prejulzo deste e de lmas 
zas; para isso fara.o W:iO dns anirnai;; de earga e dos 
servos em todas us utilizando os primeiroR c 
supervisionando os seglllldoH, dando pn~fer;'Ilcia sern· 
pre, fla medida do POSSIVel, as ocasioes em que essas 
pessoas lIao estao ocupadas com seus l'T()prios negc,. 
dos. Deveriio, de todas as dificultar 0 aces· 
so dos inimill'os c facilitar 0 dos amigos· sf'imn pessoas, 

- euidando das estradas de modo a 5e 
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COIliO 0 tnBio-o6l1Po 

(lllltcoj3oAtov), 06buOotornarem 0 mais planas possivel e lidando com a agua magistrado devera eumprir mandato sem ser submeti
(oj3oAOc;), 0 diti6{JP{Jdas chuvas· para que beneficie 0 territorio em lugar do a uma presta<;:ao de contas, corn a unica exce<;:ao 
(Otcoj3oAOV), a dw~,"o,de prejudica-Io a medida que flui das regioes mais al daqueles que como reis formam uma corte de apela• 'RegrcctiUomCi,tc... AlOe; 
el~, llIor.da~ ehl ,"eloQ sOI1Ol1fe.tas para todos os vales entre as montanhas; deterao as r;:iio em ultima instancia. Deste modo, tambem ern reuoa'tcov ... e AlOe; 
COlI10, dtgOtnM, 110SSmlinunda<;:oes por meio de barragens e canais a fim de la<;:iio a esses agr6nomos, se lesarem de alguma formauoa'ta.... Oitc,aO,,'ente 0 
,,,oedas c ccduQog de ,eaUlque os vales retenham ou absorvam a agua de origem aqueles que sao por des supervisionados impondo-Ihesdg/Jo de 2)er8. CPOotoo. COI>lO 
(as quaig 1100 pasgw" de ~el1lpluvial que se precipita do ceu,· formando assim para pagamentos iniquos ou tentando explorar suas fazeneusuaQ. ge apoia "0 mito row 
,Icais), mas Dim ul1idades detodos os campos e povoados situados mais abaixo pis das e armazens sem seu eonsentimento, ou se aceitacyp,egso, .wag ideios e utiOiBO 
eOll1plllo em ~ul1goo do rC~lOcinas naturais ou fontes, fazendo com que mesmo as rem urn presente a titulo de suborno, ou distribuirema vontadc 0 OU'9uagell' 
em p,ata Oil ehl OIi/lO. (n. t.)regioes mais secas sejam supridas copiosamente de boa hens injustamente - que por cederem a sedu<;:ao sejam,,,ilo06gwa. c.ft dlUvo eUl110 

agua. Quanto as aguas das nascentes, sejam elas sob marcados com a infamia perante todo 0 Estado; e com6gua de o;;gem ceQcsfe. e ••• erOofoo re,cebia qUI,
forma de rios ou fontes, eles deverao adorna-las e em respeito a todas as outras faltas que tenham eometidoPOI'ltO ~m1fml{;l'lo of!YlOf:bC,W>O ","a das bODC~ pa,o ° 
beleza-Ias com planta<;:oes e edificios, e conectando as contra 0 povo da regiao avaliadas em ate uma mina ••estli sob 0 conl,oQe de 'jcus, ebl(~i(J,llt{l bUl1(J.i0I10H1CfltO (J, 

correntes d'agua por meio de tubos subterrfmeos es terao que, voluntariamente, se submeter ao julgamenque C0 se,dlo, OQil1lWO do I'CU p,)ese,)vogoo de ",. 2.stado 
palharao por todos os lugares a fertilidade; por meio to do povoado e dos vizinhos, e se em qualquer ocaC mallipuOodo, de todos os sOCiaQi~:fa ew ~OBc, dc eodo 
da irriga<;:ao se embelezara em todas as esta<;:oes do siiio (com respeito a uma grande on pequena falta) se~(1Il~~ M"11{Hl1ello~, (l ("OnleQal~ I~idadoo, a eOll1eqa,\ 
ano qualquer gleba ou bosque sagrado que possa exis recusarem a essa sujei<;:ao ao julgamento - confiandoreOo ,eO&'''rago, °'(liO n° r,cci<:amel1te peOos
tir nas vizinhan<;:as conduzindo-se as aguas diretamente que devido a sua mudan<;:a mensaI para uma outraf,OVIlO. (H.L) ~1I11r,iOIl6;iOS do 2.slodo (0 
para os santuarios dos deuses. E em todas as partes regiao se safarao do julgamento - a parte lesada ted tOlaQidodc dos 1l10giDl,odos) 
nesses locais os jovens deverao construir ginasios tan direito a audiencias nos tribunais publicos e, se ga

11/11 VigiO ilJljJPoeOileP do oubo 
to para si rnesmos como para os velhos, instalando para nhar a causa, exigira a puni<;:ao em dobro do reu que Ndodd{J no qlle ,el:reitovo 00 
cstes os banhos quentes, [para 0 que] manterao um se evadiu e se recusou a comparecer livremente para ~uhip;i,,'ento dog QCiD,
abundante suprimento de lenha, proporcionando tam ser julgado. 0 modo de vida dos magistrados e agr6no Il'linil'lliBOIldo m:.9ill1. 0 11U.l'tl(;1!O
bern amaveis boas vindas e ajuda aos enfermos e aque mos durante os seus dois anos de presta<;:iio de servi<;:o dog f,lwl~:g'lmgiips que
les cujos corpos se acham desgastados pela labuta como sera como se segue: em primeiro lugar, em todas as w"ca~a",Ohl a allfo;;dade c 
agricnltores - acolhida bern melhor do que 0 cuidado regioes havenl repastos publicos, dos quais todos de esfobiQidode do 2.sfado 1'.01110 
que Ihes poderia dar urn medico nao muito habi!. Es verao participar para sua alimenta<;:iio. Se alguem fur lIll1 lodo. u'leg~:c cOl,ieylo, a 
sas opera<;:oes e todas as outras similares nas regioes tar-se a isto durante 0 dia ou a noite para dediear-se delli/Mia noo r vdo como Uhl0 
do territorio servirao tanto ao ornamento quanto ao ao sono sem ordens expressas dos magistrados ou de alillide dcpOo,ovr.O (ViBi,,110 do 
aproveitamento do territorio, sem deixar tambem de vido a alguma causa urgente, e se os cinco 0 denuncia [,aiGoo) quc ojcl1dc a•• Il va, uI1idode de rWlO c proporcionar recrea<;:ao a qual nao faltara eneanto. Mas rem e afixarem seu nome na pra<;:a publica como cul Qihc,dadn c os di'eilogdc c{JOcuOo monr[riM que as ocupa<;:oes mais serias serao as segllintes: eada gru pado de abandonar seu posto, ele sofrera degrada<;:ao il1diCidllOiS (ViSOO del11oc,rifinoV(lOia I~CI11 opaXJ.lm; po de sessenta guardioes tera que zelar por sua pro por trair seu dever publico, e todo aquele que 0 enCOT\

(!, /{OI'tIOllti0,O), n,a~ ~in'l POllIO(opaXllll, moeda de pwf(l, pria regiao, nao apenas protegendo-a de seus inimi trar em seu caminho e que 0 quiser punir podera a<,:oi "'''0 oh;igo~oo do ~idadrJo Cul1idodr ,"ollefri/lio e gos, mas tambem dos pretensos amigos. E se alguem tll-Io impunemente. No caso dos proprios magistrados, e~:rceioOmc"te do "Ioqilllwdo,,cbc,r"I~iaO do ~ldel1l(l entre os vizinhos estrangeiros ou entre os proprios ei cabera a todos os sessenta vigia-Ios, e, sc urn deles che que i11l10;;e nUl" gwve deOito ~lC~110'1()t(i/!i 0 {/I(iII("t!II.f1~. dadaos ferir urn outro cidadao, seja 0 culpado eseravo gar a cometer urn tal ato e algum dos sessenta 0 perce 1100 ,cr~O;;C,1 0 cOo, 10 que eOe,~e~~mlto nlillOr. (J rm:o de ou homem livre, os ju{zes que ouvirern 0 queixoso se her ou [simplesmente] ficar sabendo e se omitir de CIII" dOl: h,o~o" do 2.sfodo.r,afa co;;esrOlldi0l11 cm rao os proprios cinco magistrados nos casos menos gra processar 0 faltoso, sera considerado culpado de acor (1'J r;iI1c1/liO ~lOr.iOQdo e~lfo,.Afr"as a ull1 faOrnfo, °quaO ves, e os cinco, eada urn acompanhado de seus doze do com as mesmas leis e punido ainda mais severa il>lpQicito: lodo veB que 0 oQoolm"hcl11 eM! uilidodc de re"O. subordinados, nos easos mais graves, em que os danos mente que os jovens; estara completamente desqualifi ilidividlloQ ameo~a, 0 bCI>l-egto,)c.ftSSi'''' (l 111ina C 0 toOenfo reivindicados forem ate tres minas. Nenhum juiz ou cudo de exercer postos de comando sobre os jovens.· •• I~OmUII1, °iI,diViduo deue,o se,
('taAav'tov) HOO eW111 foO 

dpJido c rUl1ido. (11.f.) 
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Platao - As Leis 

Sobre esses ineidentes os guardioes das leis deverao 
exereer uuta supervis5.o extrelnaJllen te cuidadosa a fiIn 
de prevenir, se possivel, sua ocorrencia e onde des efe.. 
tivamente oeorram, assegurar que sejaul punidos de
vidamcnte. Faz..se Inister que todo homem· tenha em 
vista, no que concerne aos seres humanos· • enl geral, 
que aquele que nao aprendeu 11 servir jamais se lOrna.. 
ni urn scnhor· •• d igno de louvor e que 0 meio corre.. 
to de granjenr honra consiste mais em servir digna.. 
mente do que em mandar dignamente .. servindo pri.. 
meiramente as leis, visto que i8to e servir aos deuses, e 
em segundo lugar, da parte dos jovens, servir sempre 
nos mais velhos e aqueles que viveram vidas honra.. 
das. A seguir, aquele de quem se fez urn guardiao do 
campo devera participar das raQ(Jes diarias, frugais e 
frias· ••• , durante os dois alIOS de serviQo pois, s(,m· 
pre que 05 doze tiverem sido escolhidos, estando req.. 
n idos com os cinco, resolveriio que atuando COUto ser.. 
vos nao teriio para atcnde..los servos e escravos····· e 
nem empregarao quaiaquer servic;ais pertencentes Ii 

outr06 agricultores ou hnhitantes dos povoados para 
atender as suas necessidades pessoais, mas somente 
para 0 servic;o pubIieo, c em todos os outros aspectos 
se determinaran a viver uma vida independente, pres.. 
tando servic;o e Bendo seus proprios servidores, e ade 
mais explorando, arrnados, 0 territorio inl,eiro no ve.. 
rao e no iIlverrlo, para protege..lo e fazer conhecimento 
de eada uma das varias regioes. Parece, a propI)sito, 
que nesse caso constitui um estudo superior a qual.. 
quer outro conhecer a fundo 0 proprio territ{.rio, e as.. 
sim os jovens deverao pratiear a eac;a com cae;;; e toda~ 
as (lutras formas de ('I1<;a, tanto por essa razao eonto 
pelo prazer c he-ncHe-in que pode extrair desses espor 
tes. ReJativanlente, portanto, II esse ramo do 
tanto no que se ref!,re aos proprios homens quanto as 
silas tarefas, quer os chnmemos de agelltes secre.. 
tos······ ou guardioes do eampo, quer os 
com qualquer outro nome .. todos aqueles que preten.. 
dem proteger sell proprio Estado efieientemente terno 
que eumprir !'Iua tarefa com zein an mAximo dl' suas 

A proxima etapa nn nOSSH scle,,'ao de magistra
dOH se refere aos ogorimomos e astinorrws. Aos seasenta 
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que tudo !SSO 

go e 0 

petores da agora) a 

se recusar a 

blieas serao abertas a 

agdinomos (guardioes do eampo) eorrespoIlderao tres 
astlnomos, que dividirao as doze porc;oes da eidade 
em tres partes e irnitarao os agronomos flO cuidado 
das ruas da cidade e das wirias estradas que penetram 
na cidade vindo do campo, e dos edificios, de maneira 

se conforme as exigencias da lei; tam
bern sera da responsabilidade dos astinomos os 
mentos de agua que os guardioes do campo Ihes rcme.. 
teri'io e transmitirao ern boa condiQao, e que devera 
chegar pura e abundante as cisternas podendo assim, 
embelezar e ser Iltil a eidade, Fazse, assim, neeessario 
que esses bomens tamhem disponhalll tanto de eapa.. 
cidade quanto de tempo para atender a05 aSHuntos pu.. 
blicos. COllsequentemente, para 0 eargo de astlnomo 
todos os cidadaos poderao propor () nome de 
pesso a da classe mais elevada dos propriet.'lrios; e ten
do ocorrido a votac;ao nesseR eandidatos e se chegado 

votados, aqueles lmagistradosl que pre
sidem a. elei<;ao selecionariio os tres £lor sorteio, que 
depois de serem suhIlletidos ao leste assumiriio 0 car

exercerao segundo as leis estahdecidas para des. 
Ato contInuo deverao ser eJeitos cineo agoranomos 

serem obtidos da segunda e pri
meira dasst~s de proprietarios; quanto aOB demais pro
cediment05 de selcQao, serao semelhantes nos seglli .. 
dos no caso dos astlnomos. Dos dez candidatos defini .. 
dos por vota~'5.o os cinco serao selecinnados £lor sor.. 
teio, examinados e proelamados magistrados. Todos 
serao obrigadns n votar para cssas magistraturas. Quem 

faze-I 0, se denllneiado aos rnagistrados, 
sera multado ern einqiicnta dracmas, alem de ser de.. 
darado mall cidadao. A assembJeia e a5 reunitins 

todos e sera ohrigatoria a pre
senc;a nelas dos integrantes da segunda e primeira das
ses de proprietarioH, que serao II1ultados ern dez drae.. 
Inas em easo de Huseneia; os mernbros da tereeira ou 
quarta elasses estariin isentos dessa ohrigatoriedade, 
escapando de qualquer llluita, a nao ser que os 
trados, devido a algurn lllotivo urgente, intimem twlos 
ao eomparecimento, Os inspetores dn pra~~a do mereu
do (agora) deverao (midar para que as atividudes na 
ligora OGorram segundo a lei e que seus temulo;; e fontes 
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co~gos puhOir.os e 1100 comrete• cA poOovw YUflvacna leis; os demais estarao dispensados dessa obrigac;:ao,nao sejam danificados; em caso de danificac;:ao 0 res
obsoOutwnClltc 00 rnvo!:lgMblCO ~lh1pOeS..el\tc compareeendo somente se 0 desejarem. Todos os eleiponsavel, se for escravo ou estrangeiro, sera punido com 
(OYJflOs) - enl1il1l1focyatt/tio. (l) tores terao que escolher entre os nomes de urn elencoac;:oites e prisao, enquanto se 0 culpado de tal rna con
lw.te,\ngel1co dns (!ldodaos semYUflvacHtKOS (0 qlle de individuos experientes, e 0 teste (exame) dos eleitosduta for cidadao, os agoranomos poderao, a seu crite
diSfillljiie.~ - cQcgr-Oos.COnCP,lrI1(l. om: R'(elwieim~ so comportara estes motivos para aprovac;:ao ou reprovario e por sua autoridade, aplicar uma multa de ate 
cAdell10is, l1ao 1,6 cQci~6esCo,~pnWiS) COhM po~tonto c;:ao, a saber, a competencia (adquirida pela experiencern dracmas e mesmo 0 dobro dessa quantia se julga
11iJ1n ul1i(!O fu,\l1o P 0 or~ovlJ~iioIlInO OlnpOO gW1l0 dc cia) ou a incompetencia;· •• aquele, entre os dezrem 0 culpado em associac;:ao com os astinomos. De 
blllOO 1100 dcpcnde dng",odOOidodes dc OtOCti!:f1l0, candidatos, que obtiver 0 maior numero de votos, aposmaneira anaioga, os astinomos poderao punir em sua 
cOmfo,lcs, 1110S gilll dceOlno 0 OlltO, 0 (!o,wdo, 0, o exame, sera 0 magistrado do ano encarregado dospropria esfera multando em ate uma mina mediante 
I'llogif:twciof: gUr/r(!B1Of: (!,IllOm'~O,,'el\to do diS(:n Ctndo~ coros, conforme a lei. De modo identico devera ser sesua autoridade, e ate 0 dobro dessa soma em associa
CvC,I(:ieio Cdo, gmleiO (aO'J de..oi.~ 0I10dOOidodcs qlle !w lecionado 0 magistrado que se encarregara por urn anoc;:ao com os agoriinomos. Sera conveniente indicar a 
1(lliiiMljaO dos drllm'l). (11.1.)to,\110,\011I Ilot6,\iOS ro~ "'Cio daqueles que irao participar de competic;:5es em interseguir os magistrados que se incumbirao da musica e 

dos Jogns oQin1ri(!OS do pretac;:5es solo e interpretac;:5es em grupo de £lauta. Nada ginastica ., que serao de dois tipos para cada setor 
g,~r.(!io. (l) YUflvaCJtov seqiiencia sera conveniente escolher arbitros dos con- 0 magistrado educador e 0 magistrado controlador 

•••• COI'110 r!(! l}(';, 0 oOnl~to~iI10SiO) c,w 11m! (:idodes cursos atleticos hipicos e humanos nos integrantes dadas competic;:5es. A lei entende por magistrados educa
IJee~r:o do P"Il10BiO dog"cgo~ '''It OoeoO pubOieo (i100 terceira e segunda classes de proprietarios; a partici dores os supervisores dos ginasios e escolas, que estao 
cdueo~iio .j6 r. 011ti90. CPQofiiol1er!esso,~io",el,tc 00 0,\ Oi,"C) pac;:ao nesta eleic;:ao sera compulsoria para as tres pri encarregados tanto da disciplina e do ensino quanto 
VWCIl e Cg(:~cvcu cstos Oil,l,og 110po~o 0 p~6lieo dm! CYc,\6etos meiras classes, mas facultativa para a classe rnais baido controle dos comparecimentos e da acomodac;:ao de 
spcuQo IV 0. C. Cn6g cgtomm:btw:m:. (Id.) xa, cujos membros nao serao multados em caso de absmeninos e meninas. A lei entende por magistrados con
110 il"iI1PI1CiIJ dc odcl1t,\(),~ 0tenc;:ao. Tres arbitros serao eleitos da seguinte manei•• cAPCSO,i dc 1l1l10 ec,~to troladores das competic;:5es os arbitros das competic;:i'ies 
tp,~(:r,i,~O 1'l1iOih'liO (:0111 WI/lior:ra: no primeiro turno, vinte candidatos serao indica~cdul1dnl\cio, OQgllfl!: 1,r1Im,wtos tanto de ginastica quanto de musica, que serao, assim 
roigcg ("liOS gOVC"Hng sequc"dos pelas maos erguidas dos eleitores e no segundo,Of,"CSCCl1twll oqui: {m~ /Jaw a tambem, de dois tipos.•• [No que diz respeito as com
BrOow pcOIJ Cdl1(:o~iio h6Uro,dos vinte, os tres serao definidos por sorteio, seguindom{;~iM, {}/Itm.~ /law a llata petic;:5es de ginastical os arbitros das competic;:5es hu
iueOI1~iVc de/llom(lf'ia,~... (11.1.)Be 0 usual exame para aprovac;:ao ou reprovac;:ao. Ern 

!:1:!:pOUS, 1t!:pt aywvtav los, mas no casu da musica sera apropriado ter arbi

(m;pt flOUcnKYJV fl!:v manas serao os mesmos das competic;:5es com os cava
caso de qualquer candidato as magistraturas ser des ••••• Jt-(:Mm(:ido ncr:fe pmdo 

qualificado no proprio processo de votac;:ao ou ser re "(I,I oOgul1!: itcQcl1idog dp Kat 

••• u~otc-~c 0, l'"il16rin c;:ao, digamos por exemplo, uma equipe selecionada 

oaUoucJ. (11.1.) . tros distintos para solistas e representac;:5es por imita
provado no exame, urn substituto do eandidato devera av8pw1twv (c gC~CS 

!l1(111(!0I\tCInCI1te nail· para rapsodos, citaristas, £lautistas e todos os musicos ser providenciado e submetido ao mesmo exame a que hW1II1I10g). (iLt.) 
foi submetido 0 candidato original. No setor de que ••••••__ YJfl!:pov Katdesse tipo, e uma outra equipe para os interpretes do 
estamos nos ocupando resta ainda urn magistrado a 

dC/lfotirafim qllc 110~tcio 0 
canto coral. Devemos selecionar primeiramente os ma aYptwv .... ,~4c P,\ill1Ci<0p~oecm!o cOetwo dm: 

ser definido, ou seja, 0 diretor geral de toda a educagistrados para 0 jovial exercicio dos coros das criarI dcsfml poOOVW!: e(Jh~e 0,wogisfwdos PI" CPOolao, 
-.iio de rnembros dos dois sexos. Neste caso havera urnc;:as, moc;:os e moc;:as nas danc;:as e em todas as outraseOl1side,\Ol1do-!JC quc Of: w:rccf~o r:PI'lIO 1'1 tiNl qll(!. il'lcQUi 
magistrado legalmente selecionado, que nao devera termanifestac;:5es musicais regulares; neste caso, bastara ('O"epi tns r'nl110 dO/ll(ldo.p~6r"im! COcitO"eS i6 siio cOcs 
menos de cinqiienta anos e que tera que ser pai deurn magistrado, que nao devera ter menos de quarenr,~!Jp,~iOS P,~CVi(!II'clltc dO/lle.~tirado (iCbC,iiI1do-sc II 
filhos legitimos de um sexo ou outro, ou de preferAnta anos. No casu dos solistas urn arbitro de idade nao HlIIifOf: w:pr,(:iW: WliilIOir:!). 

cia de ambos. Que 0 candidato eleito e os eleitores se 
!:cOr:CiOl,odos (] 0 bofn de que 

inferior a trinta anos sera suficiente para atuar como Pllfltimdo (icje~il1do·ge O(JS~OII1Cl\fc Ndadam dctcl1fol'w! 
eonvenc;:arn de que, de todas as supremas rnagistratuapresentador e dar adequadamente 0 veredito em re vcgctOig, nO diSfil1Qiio cllLiP Og 

.scill, 0 peqllCl10 COIllil1gCf1fc lac;:ao aos competidores. 0 magistrado-administrador 
dc PI,op~icd()dcs <lotm., 011 

ras do Estado, esta e, em rnuito, a rnais importante···· pQW1tW: f:iOvcr:fIfCr: c m~ 


pnpIlOOl'inl1110 (!nl1!:iitllidn po~ dos corais devera ser eleito, aproximadamente, da se
 pois, no caso de toda criatura vegetal ou animal····· euOfwodog, po,~ cvc"'pOn, ill"" 
- tanto dornestica quanta sclvagern •••••• - e 0 prirneiguinte forma: todos os aficionados nessa arte deveraoro~t(', dog ItOltlell,~ oduOtm: C jo,idi'" ou I,n"tn), e dr5Nf. 
ro irnpulso de vida, e 0 brotar bem que se revcla 0 maiorOiU~W:. eu", r!llidodo eyt,~ClliO comparecer a reuniao pertinente lpara votac;:ao], sob tMflig(ldo (~cje,\il1do-sc 0 

dCl'e sc,i"'Io",odo 1\0 cseoOl,o pena de serem multados a criterio dos guardi5es das prornotor do adequado desenvolvimento que confere a (:cllfo~ CgpreiCg OnilltOiS, 

doqllcOcs quc ocup()~iin m: ill(:QW!il,.rP, (I ~UI'l10I1(1). (n.t.) 
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criatura a necessaria exceU~ncia. 0 sec humano, nos 0 

afirmamos, e uma eriatura domcstica, eivilizada e, no 
entanto, se pOl' um Iado, grac;:as a uma correta educa
vao combinada a uma felieidade natural se converte 
ordinariamente na mais divina e na mais doeil de to
da.s as a falta da edueaciio suficiente e bern 
orientada, e a. ma.is 
Diante disso, c que 0 legislador nao permita 
que a educayao infantil encarada como materia de 
importfincia secundaria ou illessellcial; mas, visto que 
o futuro diretor tem que ser bem selecionado, 0 legislH
dor devera comeyar por fazer com que se esforeem ao 
maximo para indicar entre os cidadaos aquele que mais 
!ie destaear ern tudo como 0 mais virtuoso. E, pOl·tanto, 
todos os exeeto os eonselheiros e os prita
ne8, deverao se dirigir HO templo de Apolo e dar secreta
mente 0 seu voto aquele entre os guardioes das leis que 
Ulj,clJ'ClU 0 mellJOr para dirigir os assunlos da educa 

que obtiver maior numero de sufragios, 
de se subrneter favoravelmente a urn exame apli

cado magistrados ineumbidos da 
£las leis) assumira 0 eargo e 0 oeupa

ra pOl' cineo anos; no sexto ano, urn outro hOlnem deve
ra Her eleito para esse cargo nos rneSlnos tennos. Se 
quer magistrado morrer mais de trinta dias antes do 
termino de sell mandato, aqueles a quem cabe esta ta
refa terao que provideneiar, segundo os meHmos proce
diment(}s, lim Hlibslituto_ 
Se urn tutor de orfiios faleeer, os parente" destes 
residentes na eidade, do lado paterno e do materno, ate, 
08 filhos dos primos eonsangiiineos, deverao apontar 
urn substituto no prazo de dez dias; easo eontnirio, 
pagarao eada urn Ilma rnulta de Ulna dracrna pOI' dia 
ate illdiearem urn 8ubstituto para 0 tutor falecido. 
Urn Estado, de fato, nao seria urn Estado se nao pos 
suisse tribunais adequadamcnte mas urn 

qll!) fosse mudo ou que dissesse tao poueo quanto 
1 e'11J'111:1£1l, eorIlO fa

:;:em os responsavelS pela arbitragem, nunea estara qua 
lificado 

~':=..,,-~~,~~ 
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disputa de cada lado tern sempre que ser esclarecida e 
para a elucidayao do ponto em questiio 0 tempo que se 
arrasta, a. delibera<;:ao e as instruyoes freqiientes sao 
lIteis, F~ pOI' isso que os queixosos devem se dirigir 
meiramente aos vizinhos e aos amigos que conhecem 
bern as avoes em litigio, Se nao consel,'1lirem obter uma 
decisiio cOTiveniente dessa corte, apelarao para urn ou
tro tribunal e, se as duas cortes nao forem capazes de 
definir 0 aSSUTlto, uma terceira pora fim ao caso. Num 
certo sentido, e-n05 lieito dizer que a onmnizacao de 
tribunais vern a dar no mesmo que a 
trados visto que todo rnagistrado tem que ser tambem 
UIIl juiz de eertas Inaterias, enquanto um mesmo 
nao sendo urn magistrado, dizer que 0 e e de 
nao pouea monta no dia em que conelui um pTOcessn 
pronunciando sua sentenva. Supondo entao que os 
zes sejam magistrados, declaremos serao os ]Ul
zes adequados, que causas poderao julgar e quantos 
seri'io necessarios para cada uma. A forma mais elemen
tarde corte e a que as duas partes arranjam para si 
mesmas, escolhendo juizes segundo aeordo ITllltllO; 
quanto as restantes, conduzem a duas forrnas de julga
mento, aquela na qual urn cidadao particular a.(:llsa 
urn outTO de leHa-Io e pretende obter um veredito que 
lhe seja favonivel k'Vando 0 outro cidadiio a julgamen
to, e aquela na qual cre que 0 Estado esta sen
do lesado pOI' urn dos cidadaos e defender 0 in
teresse comum.• ~: imperativo indiear quem scrlio os 
zes e de que Em lugar, e preeiso que 
tenhamos lim tribunal que comurn a todos os cida
daos que npelnm em tereeira instflIlcia, que se eonsti
tuira da maneira que deserevernos n seguir, a saber, no 
dia que precede 0 eomeyo de urn novo ano de mandato 
- quer dizer, que eomeva eorn 0 mes· • q l1e se segue ime
diatamente ao ",olsticio de verao· •• todoR os magi,,
trad08, de manda.to de apenas urn ano ou mais longo, se 
reunirao no lIIesmo ternplo f', ap6s ter prestado jurarnento 
ao deus, lomarao de eada eorpo dt, magistrados lim juiz, 
nomeadarnenle, 0 memhro de Gada corpo que eonside· 
ram () melhor " que Ihes pamee tcr rndhores eOlHii0iics 
de deeidir quanto aos litigios de s.'us concidad50s d11 
rante () HIIO segllinte da forma rnelhor e mais sagrada. 
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P/atao - As Leis 

Estando estes escolhidos, serao submetidos ao exame ante 
aqueles que os elegeram, e no caso de algllma reprova
«ao desqualifieadora, devera se proceder a substitui«ao 
con forme pracedirnentos amllogos. Os aprovados no exa
me atuarao como jufzes para os queixosos que apelararn 
da deeisao dos outros tribunais, indicando seus votos em 
publico, Os eonselheiros e todos os outros magistrados 
que 08 elegerarn serao obrigad05 a comparecer a esses 
julgamentos na qualidade de ouvintes e para testemu
nharem 0 aeontO'A:irnento; por outro lado, tais julgamen
t08 serao abertos ao ptiblico. No caso de alguem acusar 
urn juiz de apliear deliberadamente uma senten<;a 
ta, 0 aeusador devera dirigir-se aos guardioes das leis e 
apresentar-lhes sua acusayao. Sendo 0 juiz condenado 
em funyao de uma tal aeUSayaO se vera obrigado a pa
gar uma quantia correspondente n metade" daquela 
avaliada para os danos sofridos pela parte lesada, e se 
for julgado que mereee uma puniyao maior, os juizes do 
caso deverao estimar qual a puni«ao complementar a 
ser infligida, ou qual 0 valor adicional a ser pago ao Es
tado e ao queixoso. No que concerne as ofensas feitas 
contra 0 E;,1ado eneeessario, em primeiro lugar, que a 
multidiio participe do julgamento, pois qmmdo UIIl deli· 
to e cometido contra 0 Estado, todo 0 povo e atingido, 0 

qual se sentiria lesado se nao partieipasse desses 
mentos; pon~m, se por 11m lado ecorreto que 0 c.()me.,~o e 
a conelusao de tais julgamentos sejam entregues as maos 
do povo, a instru«iio devera ocorrer diante de tres do" 
rnagistrados supremos, escolhidos sob acordo ImltUo de 
n~u e queixoso, que se nao forem capazes sozinhos de 
chO'.gar a um consenso, passarao ao conselho, 0 qual de
cidira ern ultima instancia para cada uma das duas par
tes. Igllalrnente nos julgamentos privados, na medicia do 
possivel, todos os cidadaos d(werao partieipllr, pois 'odo 

qne nao participa dos jll Igarnentos se 
ahsoilltamenl.e exdufdo do Estado. Conseqlientemcnte, 51' 

faz imperimm tambem a existeneia de trihunuis para cada 
tribo, c jufz(~s apoI1lados por sorteio que improvisadarncnte 
deverao ajuizar os easos, fazendo-se inaeessiveis as apela
VOl,S; conludo, 0 Yf,mdito final (an /.OdOR esses casos deve
I'll SCI' de rosponsahilidade do tribunal n SCI' 

como dedarmnos, dn rnaneinl mais illcol'ruptivd que sejn 
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humanamente posslvel, especialmente para 0 beneff· 
cio daqueles que nao conseguiram ullla definigao de 
seus easos nem diante dos vizinhos, nem nalS cortes das 
tribos. •• Por eonseguinte, no que diz respeito aos tri 
bunais, em relayiio aos quais, como afirmamos, nii.o po
demos dizcr eom eerteza se sao magistraturas ou nao 
sern eairmos lluma arnhigiiidade - esse esboyo servira 
para dar deles mna descri«ao parcial, a despeito de 
rnuito omitir, jll que seria mais apropriado que a legis
layao e u definiyao nas suas minueias no que trata aos 
processos fossem colocadas na condusao do c6digo de 
leis, Posto isto, que cssas matcrias nos aguardem na con
dusao, Quanto as outras Illagistraturas, penso que n L 

ceberam a maioria das leis que requeriam para seu es
tabelecimento. Mas sera impossivel apresentar dararnente 
urn relato eompleto e preciso sobre todos os departamen
1:Os do Estado na partieularidade de eada um e sobre 0 

todo da organizat;:ao do Estado enquanto nosso exame nao 
tiver abareado todas as partes de seu objeto, da primeira 
aUltima, na de,,-ida ordem. De modo que agora, no ponto 
em que nos eneontramos· quando nossa exposiyiio ia ehe
gou a induir a eleiyao dos magistrados - e·nos possivel 
acharum porto segura para enr,errar nosso assunto ante
rior e in,iciar 0 assunto da legislayao, que dispensa agora 
quaisquer adiamentos ou retardamentos. 

Clinias: 0 assunto anterior, cstrangeiro, tu 0 trataste de 
modo a nos satisfazer plenamente, mas ansiamos COill 

maior entusiasmo ainda ao ouvir·te falar do caminho 
pelo qual ligaste tuas afirmagoc8 passadas as futuras 
o fim ao infcio. 

o atenicnse: Parece, cntao, que ute agora, jogamos bern 
o nosso jogo razmlvel de velhos. 

Cltnias: Estas rnostrando, me pareee, urn born trabulho 
para homens, 

o ateniense: Muito pl'ovavelmente, mw; 5e tu 

concordas eomigo nunt nutro POlitO. 


Cl{nic1S: Qual ee uo que se refere? 


o ateniense: Babes como, por exemplo, a ar1.e do pintor 
110 retratar 0;; vnrios 'e·mas parrcc nan ter limit.p, se ufi
I-Illrando incapaz de Sl~ deter na aplieavao dos toques 
I,oloridos ou scia I{t qual for a exprcssao corn a (]ual os 
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profissionais denominam este processo - e atin· 
gir urn ponto no qual 0 quadro nao admita mais llenhllm 
aprimoramento em termos de beleza e expressao. 

Clinias: Eu, inclusive, me recordo de ter ouvido algo a 
respeito do que mencionas, embora ell nao de 
modI' algum pratico nesse tipo de arte. 

o ateniense: Nao es certamente 0 pior nessa materia. 
Podemos, de qualquer maneira, usar esse fato que nos 
ocorreu e que mencionamos para ilustrar 0 seguinte 
ponto: supondo que alguem se proponha a pintar urn 
objeto extremamente belo IIl1m esforl';o no sentido de 
que esse objeto ao longo dos anos jamais perea ern be
leza mas so a gauhe, flaO achas que considerando que 
o pintor c mortal, a menos que ele deixe um sucessor 
capaz de reparar 0 quadro em caso deste sofrer os des
gastes provocad(>s pelo tempo e tambem no futuro ain
da melhora-Io retocand(> qualquer defici €mcia por seu 
pr6prio lavor imperfeito, 0 seu trabalhoinfindavcl tera 
apenas resultados de efemera dura~ao? 

CHrtias: Acho que sim, evidentemente. 

o aleniense: Ora, nao achas tambcm que 0 

do legislador c semelhante? Ele se propoe, primeira
as leis, JlfL medida de sua capacidade, 

com c(>mpleta preeisao; a seguir, quando n(> dec(>rrer 
do tempo ele submete seus decretos de lei it prova da 
pr{Ltica, nao podes imaginar que ele (como qualquer 
outro legislador) sera tao tolo a ponto de nao perceher 
que varios aspectos falhos de sua legisla~ao devem fa
talmente ser eliminados, 0 que sera a tarefa de 
sucessor seu para que H constitui!;ao e a 
do Estado possam sempre melhorar e nunca piorar. 

Clinias: esta claro, e 0 que todoR naturalmente 
desejam. 

o ateniensc: Supoe, entao, que alguem eonhecesse 11m 
meio pelo qual pudesse ensinar uma outra pessoa me
diante a a<{ao e a palavra a eompreender, Hum grail 
maior 011 menor, como preservar ou eorrigir as leis 
neste OISO, presurno, esse alguern certarnente 
cesHariH de expor ess!' seu meio enquanto £lao tives,,!' 

sell rim, nan e mcsmo? 

Clin/as: nan. 
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Gteniense: Nao precisariam(>s nos tres agir assim 
. ?enseJo. 

Cllnias: 0 que queres dizer? 

ateniense: Estamos prestes a produzir leis, e "Tuardioes 
,das leis foram indicados por n6s. Portanto, como esta

no anoiteeer da vida, enquanto eJes comparados 
n6s sao jovells, nao deveriamos nos limitar a legislar 

meamos, mas tambern fazer deles legisladores ao 
o tempo que guardioes das leis na medida de 
capacidade. 

CUnias: Deveriamos... quer dizer, se formos capazes de 

rnaneira, temos que tentar, e 

o Gteniense: Dirijamo-nos a eles, portanto, nos 
termos: "Caros preservadores das 

eixaremos muitas lacunas nas materias que 
concernem a essas leis, 0 que e inevititvel; ainda assim, 
todas as materias importantes, bern eomo 0 texto 
serao incluidos, na medida de nossa capacidade, em 
nosso esboc;o, Vossa ajuda serA exigida para eompletar 
este esbo~o e preeisais ouvir 0 que temos a dizer a 
respeito do objetivo que deveis ter em mira antes de 
empreenderdes essa tarefa. Megila, CHnias e eu· temos 
afirmado eom freqiiencia entre nos esse objetivo e 
concordamos que esta corretamente exprcsso, de modo 
que desejamos que vos entreis de imediato em unlSSOIlO 
conoseo, como nORSOS disdpulos, assumindo a 
que eonforme 0 GOllsenso dl'. n6s tres, 0 

guardiao das leis devem assumir. Nosso ucordo em 
sfntese e na sua esseneiu foi simplesmente este: que 
fosse qual fosee 0 lTHeio pelo qual urn mernbro de lIossa 
comunidad!, -
pudesse se tornur um bom individuo, d<>tentor da 
exceleneia que epr6pria da alma humana, a partir de 
algurna oeupa\iiio, de lima disposi<{ao moral, de uma 
forma de nulric;ao,· • ou a partir do deoejo, da 
011 
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se manifestara dando preferencia a quaisquer bens quc 
obstem eeea meta; finalmenle, mesmo no que diz 
respeilo ao Estado, sera prefedvel que ele. 0 deixe ser 
abalado pOI' urna insurreio;,iio, se parecer inevitavel, do 
que voluntariamente se submeter ao jugo da eseravidao 
sob 0 governo do:; piores ou, ainda mais, tenha ele que 
abandonar 0 Estado como um exilado. Epreferlvel que 
as pessoas suportem todas esses sofrimentos a mudar 
para uma forma de governo que, naturalmente, torna 
a humanidade pior. Foi nisto que chegamos a um 
conscnso anteriormente e compete a vas agora manter 
esses nossos dois objetivos em vista ao revisardes as 
leis c reprovardcs todas as que nao sao capazcs de 
atender a des, aprovando todas as que sejam capazes 
de os atcnder, e as acolhcndo de todo 0 corao;,ao 
governar V05sas vidas pOl' clas. A todas as outras 
pniticas que tendern para os ehamados ben,~ diferenlea 
desses devcis dizer adeus." 

Como ponto de partida das leis que se seguem deve
mos nos ocupar das coisas sagradas. Tomemos nova
mente 0 m.imero 5040 e 0 m.imero de subdivisoes con
venientes que descobrimos que ele contern tanto como 
inteiro quanta quando dividido em trihos. 0 mlmero 
das tribos, como dissemos, e a duodeeima parte do 
m.imero inteiro, que corresponde exatanH~nte a multi
plicao;,ao de 20 pOI' 21.·· Nosso numero inteiro tern 
doze suhdivisoes e 0 nurnero das tribos tamhern, e cada 
uma dessas fra((oes deve neeessariamente ser eneara
da como um dorn sagrado do deus, ern eonforrnidade 
com os meses e a revolw;;ao do universo, pelo que, tam
born, Iorio Estado e guiado peln seu insl.into a prcser
var a saeralidade dessas divisijes, embora algumas pes
soas tenham possjvdmente fcito suas divisocs mais cor
retamente do quc (Jutras, ou as tellbaITI consagrad(. com 
major felicidade. N(ls, em todo caso, afirmamos agora 
que estamos perfeitamente condos em prirneiramen
te selecionar () IlIhncro 5040, 0 qual e divisivel pOl' to
dos os nlhneros de 1 a 12, com a 11Jlic>l excc\,uo do 11, 
exce((ilo que pode ser muito facilmente remediada vis
to que a mera subtnl((i'io de dnis Ian,,., do total. resl.3U
ra um rill mero inleiro como qllociente,· •• verdadc 
que podcriarnos demonstrar, ~l vontade, nH~dianf.(, 
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uma brevissima explica((ao. No momento, entao, con
fiaremos na afirmao;,ao oraeular enunciada e empre
garemos easas subdivisoes, dando a eada frao;;1io 0 nome 
de urn deus 011 de um filho de urn deus e atribuindo os 
allares e todos os acessorios; e diante destes altares de
terminaremos que ocorram duas reunioes pOI' rn~s para 
a celebrao;,ao de sacrifIeio, das quais (anualmente fa
lando) doze serao para toda a divisao tribal e doze para 
sua parte urbana apenas. 0 objetivo em pauta sera, 
primeiramente, oferecer ao;,ao de grao;,as aos deuses e 
servi-Ios, e em segundo lugar, fonwntar entre nos a 
camaradagem, a mutua familiariza«ao e todas as for
mas de relacionamento pois, visando a camaradagem 
e as unioes matrimoniais, sera necessario eliminar a 
ignorancia tanto da parte do marido em referencia a 
mulher que desposa e a familia da qual ele provem 
como da parte do pai com referencia ao homem ao 
qual ests. dando sua filha em casamento. E surnamen
te importantc em tais assuntos evitar, na mcdida do 
posslvel, qualquer erro. A fim de Iltingir casa seria meta, 
deverao ser organizadas dano;;as para rapazes e mo((as, 
nas quais eles ao mesmo tempo sc observarao e se dei
xarao ser observado5 de uma maneira razoavel e em 
ocasioes que ofere<;:,am um adequado pretexto, com seus 
corpos I1US nos limiles que uma sabia reserva impo
nha a todos. Os magisl.rados que se oCllpam dos coraia 
serao 05 supervisore:; e controladores de todas essas 
materiaH, bern 1:f)1ll0 em associao;,ao eom os guardioes 
das leis serao os legisladores de tudo que deixannos 
Bern regulamenta\,uo. E, eomo dissemos, inevitavel que 
no tocante a todas as materias que envolvem nllmero
sos pequenos detalhes 0 legislador deixe lacunas le 
cometa imI'(~rfei"oes], de maneira que modifica((oes e 
eorreo;,oes deverao ser feitas tUlualrncnte pOl' aqueJes 
que [lidando ennstanterncnle com as leis] adquirem 
experi(~Ileia delas ao longo dos HTIOS ,~ sao orientados 

. peia pratiea, ate que se decida que um c.,jdigo 
satisfat6rio hmlw sido fOl"uwrio para reguJamcTItar to
dos esses procedinwIltos. Urn periodn justo (' Hilficien
te para a exeeu((uo desse trubalho expf'rimental seria 
del', an05, tanto para os sacrifleios quanto para as dUIl
«as em todo,.; os !:leus diverstls detalhe,,;; cada eouine de 
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magistrados atllando em aSSocIayao corn 0 lcgislador 
original, se este ainda cstiver vivo, ou somente des se 
('stiver morlo, comllIlicani aos guardioes das leis as 
Olilissoes observadas em sua propria area, prcenchen
do, completando e aprimorando ate que cada detalhe 
aleance seu adequado acabamento; feito isto, os 
trados decretarao essas leis CAlmo regras estabelecidas, 
e as empregarao como 0 resto das leis promlligadas ori
ginalmente pelo legislador. Estas ultimas nao deverao 
jamais ser alteradas pOI' etes segundo Slla propria von
tade. Enlretanto, se em algum momento se condnir pela 
necessidade de lima alterayao, todo 0 povo tera que ser 
consultado, bern como todos os demais magistrados, 
alem do fato de ser obrigatoria a busca de orientayao 

a todos os oraclllos dos dellses; e easo haja urn 
consentirnento geral pOl' parte de todos, entao poderao 
realizar a aitera',ao, mas sob quaisquer outras condi· 
y6es em momento algum; e aquete que objetar a altera
yao prevaleeera sempre de acordo com a lei. 
Quando urn homem de vinle e einco anos de idade, • 
apt);; observao;ao dos oulcos e depois de tcr sido 
da observaya.o dOfi oulros, aeredita ter encontrado em 
algum Ingar uma companheira do seu gosto e 
adequada para a proeriayao de filhos, ele se casara, 
fienlpre antes de cOlIlpletar trinla e cinco anos;· mas 
antes devera esenlar a orientaliao quanto a como 
procurar a mulher conveniente e adequada pois, enmo 
6ustenta Clinias, deve-se introduzir eada lei mcdiante 
urn prelt'idio que Ihe scja apropriado. 

CUnins: Muito bem lembrado, cstrangeiro, e escolhc,,;te, 
a men ver, urn ponto bastante oportllno no teu discurso 
para lembra-lo. 

o ateniense: Estas eerto, Assim digamofi an filho de pais 
exeelentes: "Meu filho, deves conduir urn casamento que 

pOl' homens de scnso, que te aC01l5e~ 
Ihariam a nuo evitar a ligao;iio com uma familia pobre e 
nem busear ardentemente a ligao;ao corn uma familia 
rica, lllas, sendo todas as outras eoisHs iguais, prdl'rir 
sempre umn alianya emn uma famflia de reeursos nlO
derados. lim tal proeedimenlo hcneficiaru tanto 0 Estado 
quanto os lares l111ido,; jn. que 0 cqniHbrio equilutivo (~ a 
propon;ao suo sumamcnte superiores a 11m extrelno SCll! 
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rnesda, 0 hornern que se sabe indevidarnente preeipi
tado e violento em todas suus ayoes deve conquislar 
uma noiva oriunda de pais serenos, enquanto 0 ho
rnem de lemperamento oposto deve visundo a sc 
unir a uma esposa de tipo oposlO. Com relayao ao ca
samento ern geral devens. haver luna rcgra gemI: todo 
homem tera que constituir 0 casamento mais pen5an~ 
do no benefieio do Estado do que naquilo que agrada 
rnais a 5i mesmo, Todos tendem naturalrnente a bus
car llUHl eompanheira que Fie asscrnelhe 0 maximo 
possivel a si mesmo, 41 que produz em tudo 0 Estado 0 

desequiHbrio tanto dos bens quanto do carateI' do pon~ 
to de vista moral, e pOl' causa disso as consequ.(i,ncias 
rnais indesejaveis para nos sao aquelas que gemimen
te se abatem sobre a maioria dos Estados, Promulgar 
leis expressas acerca dessas materias ~ como pOl' exem
plo proibir que urn homern rico Be ease com uma mu
Iher de familia riea ou que urn homem poderoso Be 
una a uma farnflia poderosa, 011 obrigar um homem 
de temperamento impulsivo a buscar aliano;a [atraves 
do easamcntol corn aqueles que tem temperamentos 
rnais detidos, c 0 lento com 0 preeipitado - i6to, a1em 
de ser ridiculo, produziria ressentirnenlo em larga es
cala, porque as pessoas nao aeham facil perceber que 
urn Estado deveria SCT eomo um grande vaso· • con
tendo vinho misturado no qual quando 0 vinho ever· 
tido, num primeiro rnomento de espuma furiosarnen
te, sendo, cntretanto, logo rnoderado por uma outra 
sobria divindade' •• e formando uma boa emnbinn
~ao e produzindo uma bebida salldilvel e tcmpcradH; 
que isto IS pre(".isamentc 0 que acontcce na procria(;iio 
dns erianya,; e algo que dificilmcnte 
de perceber. Oaf e preciRo que sc omita no 
tais regras, tentando-se mermncnte por meio de uma 
especie de cncantamento verbal persuadir fl tod08 110 

sentido dc e~timurem 0 equ iHbrio de suas crian.,:as COTH 

maior peso que aquela iglla.ldude de urn casamento 
com riqueza cxcessiva, e pOI' rneio de censuras desviar 
desse objeto aqllele que, Be propt\e a casar pOI' dinhei
ro, emborll nan possamm; obrigtl~lo por nmio de uma 
lei eserita."···· Com referencia ao easamento, cssas 
scrao as exortayii"s feitas a se SOIllarem as que foram 
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feitas anteriormente, afirmando 0 dever de se ligar a 
realidade elerna deixando atras de 8i filho!> dos pr6

filh05 e fornecendo ao deus servidores que nos 
substituem incessantemente, Tudo isso e mais poder, 
se·ia dizer num apropriado preludio relativo ao casa
mento e ao dever de se easar.· No easo de alguem, en
tretanto, furtar-Be voluntariamente a esse dever, man
tendo-se isolado e sem companheira no Estado ate atin

a idade de trinta e eiIlco anos solteiro, dever-se-a 
lhe impor uma multa anual de cern dracmas se per
fencer it rnais alta elasse de proprietarios, setenta dra
cmas 5e pertencer a segunda, sessenta se pertencer a 
terceira, e trinta 5e perteIlcer a quarta. 0 dinheiro 
dessa multa sera consagrado a Hera.·· Aquele que 
deixar de pagar a muha no seu valor total todo ano 
ficara devendo dez vezes 0 valor dela, sendo tarefa do 
tesoureiro da deusa eobra-lo e exigir tal pagamento, 
sob pena de de mesmo arcar com 0 pagamenlo se fal
tar a sua tarefa; enfim, na prestaQao de contas, todo 
eidadao fsolteiroJ devera fazer sua da multa 
devida, Do ponto de vista financeiro, sera essa a multa 
dos celibntarios; mas aJem disso serao privados da hon
ra preslada pelos jovens e nenhum destes ten! de sua 
espontanea vontade qualquer cOIlsideraQao por des; 
8e urn celibatario tomar a iniciativa de easligar algu
ma pessoa, todos deverao vir em awdlio da vltima e 
defende-Ia, e todo aquele que estiver presente e 5e 

omitir ern relayi'io a esan assistencia sedi proelamado 
pela lei como sendo a uma vez covarde e mau eidadao, 
No que concerne ao dote, foi afirmado anteriormente, 
e sera afirmado novamente, que urn interdimbio igua
litario cOIlsiste ern lIem dar nem receber qualquer pre
sente, ncm e provavel que dentre os eidadi'ios os po· 
bres perrnaneyam ne5sa condi~"10 solteiros at~ a velhi
ce por faitH de recursos,· •• pois em uosso Estado to
dns lerao " neeessario para a vida, e 0 resultado deBsa 
regnl sera menos imioleneia por parte das esp06as e 
meno,; humilhuyuo e servilismo da parte do llIurido 
pOl' caWia d(, diuh"iro. QIH'IlI aea1ar esta regra C6ttH;] 
agindo Ilobrem('ntc, lIlas qIH'IIl dcsacata-Ia dundo Oil 

recel.wndo para 0 enxoval IlIlW sonIa superior a ein
qiicnta draemas, Oil superior a unlillninH, ou 
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a uma mina e meia, ou ainda (se membro da dasse de 
proprietarios mais elevada) uma quantia acirna de duas 
minas - ficara devendo ao tesouro publico uma soma de 
valor correspondente e a soma dada ou recebida sera 
consagrada a Hera e Zeus, e os tesoureiros dessas divin
dades deverao administrar a prestaQao de eontas eon
forme a regra dos easos dos celibatariob, nos quais 0 

ajuste e feito a eada oportunidade pelos teaoureiros de 
Hera, que se nao 0 fizerem arCllrao eJes mesmos conI H 

multa dos devedores as suas proprias expensas. 
o direito de contratar casamento pertence em primei
ro lugar ao pai, a seguir ao avo e em terceiro lugar 
aos irmaos naseidos do mesmo pai; afalta destes, cabe 
com justiQa aos parentes por linhagem materna enl 
ordem analoga, e em caso de qualquer infortunio ex

o direito cabera aos parentes mais pr6xi
mos em eada caso, que atuariio eIlI COIlI 
os guardioes.•••• Com relayao ao sacrificio inicial do 
casamento e todas as outras cerimonias sagradas 
nupciais, nupciais e p6s-nupciais, cada um devera in
terrogar os irw5rpretes····· a respeito e acreditar que 
obedeecndo as suas orientaQoes tera todas essas coisas 
feilas adcquadamente, Com referenda as festas de ca
samento, ambas as partes devem convidar 05 amigos 
dos doi, sexos, em nurnero nao superior a eineo pessoas 
de eada lado e um numero igual de parentes e co
nhecidos das duas casas. E imperioso que em 
se alguma se va alern no que se refere as despesas 
festa alCm dos reeursos disponiveis, a saber, uma rnma 
para a dasse mais meia mill a para a segunda elas
5e e dal pOI' diante proporeionalmente de aCA)rdo com 
a diminuiQiio dos reeursos. Quem obedeeer a lei sera 
rnerecedor do enc6rnio de mas quem a desobe
deeer sera punido peIob gnardiDes das leis como uma 
pessoa de TllilU gosto e mal treinndo nos nomos das 
Musas nl1p(~iais, Beber em excesso e I1rna pratica que 
em lugar algum cconveniente, salvo 1105 ballquetes do 
dellS qlle ~ 0 .!oador do vi IIho, •••••• e furnpoueo se 
gura, 0 certaIlwnte nao 0 para aq lIcles que Cllcaflllll 

o casamento (OtJll1 seriedade, pois nesta oeusiiin em 
particular cab(; 11 noiva e ao lloiv(l estarem s6brios, 
considerulldo-se que He tratn de luna grande mtldan~,a 
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em suas vH1as, e a fim de assegurar, na medida do 
possfvel, em todos os easos que a erian<;;a a ser 
possa brotar dOH eorpos de visto que 
senl., com a ajuda do deus, a noite ou ° dia de slla 
gera<;;ao, e algo absolutamente incerto. Ademais, nao 
eeerto que a proeria~,ao 0 llolbor de carpos dissol· 
vidos pelo exeesso de vinho, mas sim que 0 ernbriao 
possn ser eonstituido (,om estabilidade e tran

no utero. Mas 0 homem tornado peln vinho 
provoea e recebe ehoques de todas as rnaneiras, con
vulsinnado em seu eorpo e alma; eonscqiientemente, 
quando embriagado, e e falho no deitar 
seu semen, sendo assim provavel que gere deseenden
tes instaveis e inconfiaveis, distorcidos em sua forma 
e carMer. Diante disto, emister que seja rnuito cuida
doso par todo Q lolno e aD longn de toda sua vida, par
tieularmente durante 0 pedodo em que est>l gerando, 
de modo a nao (:ometer nenhum ato que envolva 
enferrnidade do eorpo, violencia ou injusli<;a, 
C 0 que irnprimil'ia inevitavelmente nas almas e cor
pos de seus filhoH, em tudo como criatu
TaS inferiores. De at08 de tal especie e preeiso que se 
abstenha no dia e noite de seu casa
mento, pois 0 comer;:o quando se instala como uma 
divindadc c.ntre os seres humanos tudo ">llvn, desde 
que reecba H honra que Ihe e devida de cada mll que 
dele se aproxime.· () homem que se eaHa tem que se 
separar de seu pai e sua mae, e tomar uma das dUllS 

abita<,:oes de seu lote pam ser, pur assim dizcr, 0 ni
nho e lar de sew; filhotes, realizar ai sell casamento e 
eonstituir a moradu de si mesmo e Ik HCUS filhos. Com 

onde hit a prcselH;:a de urn eerto 
grau de •• esta pan'ce cimentur varias dis
posi"oes e uni-laH, enquanto que a convivl'I1cia fasti
dinga fl qual flollta a saudade prodllzida pOl' llIn inl('I" 
vaIn II,vn os amigos a He afastarem IlllA dos (lutl'OS de
vido 11 lima satu1'a<;;iio da ,:ornpanhia reciproclol. As

sim, 0 casal tmn que df,ixa r suas pn'lprias casas para 
sew; pais e os PLIl'('lItCH da noiva c agir /,omo se tiv(ls, 
sl'm H,' rnudado para lima colfmia, visitando-os (' sen
d .. visitados em sua caSH, gemndn c. educando filhoH 
e deste modo transmitindo a vida como IlIll archote 
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de gera','ao em e sempre venerando os deu
ses conforme 0 norteamcnto das leis. 
Na seauencia. no aue diz respeito a~ posses, 0 que 

de maneira a formar um 
volume razoavel de riqueza? Quanto h maioria dos 
hens, esufieientemente fadl tanto ver quais devam sel' 
quanto adquiri-Ios. Entretanto, no que coneerne aos 
servos, enfrentamos toda especie de dificuldade. A 
razao disto e que nosso diseurso ern a eles e 
pareialmente certo e pareialmente errado ja que esse 
discurso que emprcglolrnos tanto contrudiz qUUIlto 
coneorda corn nosslol experieneia pratiea com eles. 

isso? Nl'io compreendernos 
estr81I1!(eiro, ao que tu te referes. 
o que 

o atf!Tliense: Isso e inteiramente natural, 
provavelmente 0 problema que mais sllseitu 
e querelas ern toda a Grecia e este que diz 
aos ilotas de Lacedemonia, com gente aprovando a 
instiwivao, OUt1'08 a reprovando; uma disputa menos 
violenta acontece em torno do sistema de escravidao 

ern Heradeia sobre os mariandinianos· •• 
e sohre os penestes· •• na Tessalia. Diante destes e 
outrob similares, 0 que deveremos fazer 
quanto a essa questao de possuir servos? 0 ponto que 
aeabei pOl' levantar no desenrolar de meu discurso - e 
ern ao qual tu Ilaturulmemente me perguntas 
ao que me refiTO e este. Estamos e claro, de 
nossa unanimidade quanto a achar que se deve 
possuir eseravos os mais d<'lceil:! e exeelentel:! possiveis 
pois no passndo rnuilos ese1'UVOS I:!e revelararn a si 
mesmos supcrio1'es em todo;; os aspectos a irmaos e 

"salvaram seus senhores e os hens destes, tanto 
quanto suas habitH<;,i,es inteiras. Sef1;uramelltn 
sabemos qlle C nesses termos que se faz referencia 
aos eSCl'avos, nao c metnno? 

Certanlfmte. 

o ateniell.8e: E nun e 0 disellr50 oposto tamb,Sm ll.sado 

quando s!' diz 'pw a alma de urn cscravo ni.() e sn e 

que um homern sellsato jamais deve confial' nessu 
eia5s" de genre? E 0 mais sabio de nosso!:! poetus, 
tanlb(~H1, ao St> I'cf('ri r a Zeus decllolroll qlH' ... 
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Da metade de sua irtteligertcia 
[Zeus trovejartte que ve lange pri,'a 

Os homens sabre as qua~~ a dia 
Ida escl'aviciao se abate.• 

• (l)dL~'lIfiO. ~uil. g22 (I g2g: 

lUUal.) yap tE VOOI.), <PllcrlV, arcaJlElpctUt !:upl.)orca ZEne; 

uvoprov oue; uv 011 KUta OOUAtOV llJlap !:Al]al. 

Por conseguinte, cada partido adota uma diferente 

postura: urn nao deposita confiaTl!<a alguma nos ser~ 


VOS, e os tratando como feras com aguilhoes e alloites 

tornam as almas dos servos niio apenas tres vezes mas 

einqiienta vezes escravizadas, enquanto ooutro 

do age precisarrwnte da maneira oposta. 


Megilo: E bern assirn. 


CUnias: Visto que tal diferew;;a de opiniiio cxiste, 

estrangeiro,o que devemo,; 116s fazer quanto ao nosso 

pr6prio pais 110 que cOllcerne apropriedade de eseravos 

e a punio;:iio desles? 


o ateniense: Bern, Clinias, considerando·se que 0 

animal hurnano e uma eriatura intrataveL <.~ evidente 
que nao e de modo algum faeil nelll 0 senl de de se 
ocupar no que Be refere a necessaria distin\iiio fla 
pn'ttiea entre 0 cseravo e 0 senhor naseido livre. 

CUnias: de fato, mridente. 

o ateniense: 0 eseravo nao e uma propTiedade nuda 
faeil de se Iidar. A realidade demonstra quantos males 
resultam da eseravidao, COIIlO no I~aso das 
revoltas na Messenia enos Estados ondc ha muitos ser
vos que falarn a mesma Hngua, isto beln mencionar 0" 

crilnC8 de toda sorte perpetrados pclos cars/trios,· • que 
Ii como sao ehalllados aqueles que illfeotam as eostno 
du Itfilia, e as retaliu~5es que dill derivmn. Diante de 
todos coses {atos 0 cOIno lidar corn todas eSSHS muterias 
!ie torna urn qllebru-cabe~as. 86 nos resium duis re

dl' r:-jrl/lf'.lll(), 	 cursos a seT experiwentados; 0 prirueiro consi"te ern 

nao pennitir qlle todos os eSI:ravos, 51; quisermos que 
tolerem a escravidan sem rebcldia, perten~.am ao mes
1110 pai,.;, mas sim. na medida do llossiveL te-los de 
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diferentes rallas; 0 segundo eonsiste em dar-Illes trata
mento adequado, nao tanto em beneficio deles, mas 
ern beneficio de n6s mesmos. 0 tratamento adequado 
dOH servos consiste em nao utilizar a violcncia com eles 
e ern feri-los ainda menos, se possivel, do que nossos 
pr6prios if,ruais, pois Ii nossa maneira de tratar criatu
ras humanas com as quais IS facil agir mal que revela 
com maior dareza se somos sinceros ou hip6critas em 
nossa reverencia pela justi\ia e repulsa pela 
Portanto, aquele que no tratar os escravos escapa, nos 
seus modos e seu comportamento, das maculas da im~ 
piedade 10 da injustio;:a lOStara mais qualific.ado a semear 
para mna colheita de virtude e isto podemos dizer, 
10 dizer com justeza, de todo senhor, monarCH desp6ti~ 
co, e de todos que detem qualquer tipo de autoridade 
sobre uIIJa pessoa mais fraea. E preciso, todavia, que 
punamos os eseravos cOIn justi~a 10 nao os tornerllos 
afetados [10 estragadosJ advertindo-os meramente como 
fariamos com homens livres. 0 modo de se dirigir a 
UIn servo deveria se resumir, na maioria das vezes, a 
UIna simples ordem; nan se deveria jamais graeejar com 
servos ou servas, pois atraves de um exeesso imprll 
tlente de indlligencia [permitindo familiaridadesl no 
tratamento de seus escravos 08 senhores freqijentemell~ 
te tornarn a vida mais difIcil tanto para 5i mesm05, na 

qualidade de detentores da autoridade, qllanto para 
seus escravos, que devem obedecer. 

Clfnias: Isso everdade. 

o aleniense: Slipondo, en tao, que estamos agora 
munidos de servos em mimero e qualidade sufieientes 
para nos assistir em todos os tipos de tareras, !laO 
deveriamos a segnir descrever no~sas hahita~t"es? 

Clinias: Com toda a eerteza. 

o atenipnse: Pareee qlle nossa eidade, sendo nova c 

sem casas ate aqui, tera que promover a cOlbtrU\iao 
de, pratiearncnle, a totalidade de suas 
organiznndo todos Wi detalhes de ,ma arqmldura C 

inehlindo tl,rnplos e murns. Estas eoisa.'i, C/inias, 
realrncllte dlwem anteceder 0 casamento, rnas ju que 
nOSSH eOIlstrU!,ao agora eapcllas verbal, eSic eurn lugar 
bastan!e apropriado para nos OCllparrnos deills. 
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Quando cbegarmos a conSlrw,ao efetiva do Estado 
faremos, se for a vontade divina, com que as 
construyoes precedarn 0 casarnento, coroando entao 
lodo 0 nosso trabalho arquitetonico com nossas leis 
que regulamentarn 0 matrimonio. De mornento, nos 
restringiremos a um esboyo surrdirio das nossas regras 
relativas a com;trw;iIo. 

Cltnias: Cerlamente. 

o ateniense: Teremos que edificar os ternpl05 tOd05 ao 
redor da agora e tarnbem cireuIIdando toda a eidade nos 
pontos mais elevados pOI' questoes de seguran<,;a e limpe
za. Ao lado dos templos conslruiremos as habita<;oes dos 
magistrados e os tribunais nos quais serao pronuIIcia
das e ouvidas senten<;as como ern lugares sagrados - em 
parte porque ai se lid a com assuntos sagrados e em parte 
porque sao as sedes dos deuses sagrados; e nesse" serao 
realizados apropriadamente os julgamentos por homici
din e de tOd05 os crime,,; passiveis de sercm punidos com 
a mortc. Quanto aos muros, Megilo, eu concordaria com 
tua Esparta ao deixar os muros jazerem adorrnecidos no 
solo, scm erguc-Ios e isto pelos motivos que se seguem. 
Diz muito bern 0 poeta· num verso que e amiude 
do que "'os mums deveriarn ser feitos mais de bronze e 
ferro do que de pOOm ~. MHs flOSSO plano, mcrec.eria, ade
rnais, ser objeto de riso - quero dizer, 0 plano de enviar 
jovens tndos os anos ao campo para cavar, fazer trillehei
ras e para construir ohms que visam a conter 0 inimigo 
e impedir que ponha os pes IIUS fronleiras do territ6rio 
se nos fizessernos cercar por muros que, ern primeiro lu
gar, nan representam vantagem alguma para a saude plI

e alem disso criam uma hrunda disposi<;ao nas al
mas dos habitaIltes os convidando a huscar refllgio no 
interior dos mums em lugar de repelir 0 inirnigo. Ao in
ves de garantir sua seguran<;a lIluntendo vigilancia noite 
e dia, essa disposi<;iio os tenta a acreditar que sua segrl
ral1!;;a e garantida estando des eercados por mums c por
toes, pod(~nd() ir dormir, como hOlIlens que fogem da di
fieuldade, ignoTUndo qne u tranqiiilidade (~ real mente 0 

fruto da dificuldade, enqllanto lima nova safm de difi
culdades e () resultado inevitavcl, penso, da trangiiilida
de vergollhosa e da indol,',neia, Mas se os seres huma
nos realmente nccessitarem de rnuros, a construt,',ao das 
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habita,;oes particulares devera ser organizada desde 0 


inicio de uma tal maneira que a cidade toda forme 

\lma muralha uniea; todas as casas deverao ler bons 

muros, construidos regularmente e em estilo semclhan

te, dando para as vias, de modo que a eidade inteira 

aS8umira a forma de uma unica habitat,:iio, 0 que Ihe 

conferira uma boa aparencia alem de p05sibilitar COIlI 

enorme vantagem 0 melhor planejamento no que se 

refere a seguran<;a c faeilidade de defesa, Tais cuida

dos e a rnanutent;,iio do plano inicial caberao, sohretu

do, como cOllvern qlle seja, aos hahitantes; os astino

mos cumprirao 0 pape! de supervisores e pressionarao 

corn multas os negligentes, tambem zelando pela lim

peza de tudo nu cidade, alem de impedir que 

qu(~r particular invada {lreas de propriedade do Esta

do com 0 objetivo de conslruir ou realizar escava<;ocs. 

Esse!:> magistradoo lerao tambem que manter 

cia sobrc 0 correW eseoamento da de 

vial e os dernais aS5unl,os que siio de sua eompelencia. 

Todos esses detalhes - e tndo 0 maia com que 0 legisla

dor nao e capaz de lidar c omitc . os guardioes das leis 

reguJamentariio pOI' meio de deeretol> eomplementa

res, a luz da experiencia. E agora que esses edifieios, 

os df! agora, os giwlsios e todas as eseolas foram cons 

trufdos e aguardam seus u>luarios, bern ('ornn os tea

tr05 aguardarn seus espeeladores, passcmos para (I as

!junto que vem na seqiH\ncia ap6s 0 assu.llto do casa· 

mento, pondo ordew mIl nossa 


Clinias: Certawente. 

o ateniense: Vamos eonsiderar como (,ncerrado 0 as
Bunto casarrwnto do ponto de vista de sua cerimonia, 
CUnias, 0 que esllcedido pelo perfodo qlle antecede 0 

nascimento da criant;'a, 0 que se estendera por Uln ano 
inteiro. A forma como os recern-casados dcveriio pas
sar esse tempo HUIll Estado que sed diferente da rnai
oria dOH outros Estados sera nosso proximo tern a, niio 
sendo algo facil de ser explicado. Anteriorrnente fize
mOB urn bom m'nnero de observayoes dificeis de serern 
aceitas, mus rwnhulTla del as a multidiio Hchara tiio 
dificil de ser aeeita quanto esta. De qualquer modo, 0 

que acreditamos ser eorreto e verdadeiro tern que ser 
absol utamcnte expresso, C[{nia.~, 

265 



Plamo - As Leis 

Cltnias: Seguramente. 

o ateniense: Quem quer que se proponha a publicar 
leis para os Estados, regulamentando a conduta dos d
dadaos na sua conexao com os neg6cios do Estado e 
assuntos publicos e julgar que nao ha necessidade de 
produzir [e promulgarJ leis para a cOllduta pessoal do 

mesmo em assuntos necessarios, mas que de
veria ser permitido a todos passar seus dias (,Dmo aprou
ver a cada urn, em lugar de ser compuls6ria para tudo, 
vida publica e privada, urna ayao seb'1lndo uma regra 
re!,'ular, e supor que se deixar 0 comportamento 
do nao regulamentado pela lei, os cidadaos ainda con
sentirao em ter suas vidas (no que cptiblico tanto quan
to no que e privado) reguladas pela lei - quem ql.ler que 
se propanha a ista esta propondo algo errado. E pOT que 
razao 0 digo? Porque nos cumpre afiTmar que os casa
dos terao que tomar suas refeiyoes por ocasiao dos re
pastos publieos como sempre 0 fizeram antes do casa

o costume dos repastos ptihlicos apare
ceu pela primeira vez ern vossos palses, provavelmente 
ditado por uma guerra ou por algum evento de identica 
forya, quando vossa era de escassez de homens 
e angustiante, se afigurou como I1ma 
ordinaria; mas depois que tivestes a 
repastos pllhlicos e fostes constrangidos e adota-Ios, 
costume pareceu eontrihuir admiravelmenle para a se
guranya e de alguma maneira 0 repasto pllblico passou 
a sec uma das vossas instituic;,oes vigentes. 

Clinuls: Isso e suficientemente provavel. 

o ateniense: emhora tivesse sido olltrora, como 
extraordinaria e alarmante 

a ser imposta as pessoas, alguem que tcntasse 
como lei atualmente nao se defrontaria mai" com tun 
emprcendimento tao dificil. Entretanto, a 
dessa ills/'ituiyao que, se eoncretizada, aeaharia real
mente por ser hem sucedida (emhora no presente n30 
seja levada a cabo ern lugar algum, 0 que faz com que
° legislador, ao tent:i-lo, parec;a estar, como diz 0 pro
verbio, "cardando sua la para dentm do fogo" e traba
lhando em van nurn esfon;o infindavel) nao e nem 
facil de sel' formulada nem, quando formulada, facil 
de ser refetivamenlel posta ern 
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Clinias: Por que demonstras lafltn hesitayao ao 
mencionar isso, '-''''HHl~'''L' 

o atenr:ense: Escutai, agora, para que possamos evitar 
despender muito tempo no assunto sem proveito. Tudo 
que ocone no Estado ern harmonia com a ordem e a 
lei produz todas as de resultados felizes, mas 
a maioria das coisas que ou carecem de ordem ou es
tao mal ordenadas se opoem aos efeitos do bern orde
nado. E e Hesta categoria que 5e inseriu 0 exemplo fda 
aplicayao prlitieaJ que eslamOB diselltindo. F:m vosso 
caso, Cltnias e 08 repastos pllblieos para ho
mens foram, eomo eu afirmei, estabelecid05 correta e 
admiravelmcnte por uma neeessidade divina,' mas 
para as lIlulheres essa instituic;ao foi mantida, de modo 
inteiramcnte incorr-eto, nao preserita pela lei, nan se 

efetivando para elas; ern lugar disso, ° sexo '''''IV'''''''''', 
esta pr6pria poryao da humanidade que, devido Ii sua 
fraqueza .e\, em outr08 aspectos, muito dissimulada e 
intrigante,·· e deixada ern sua condi<;ao de desor
dem gra<;as Ii perversa complaeencia do legislador. Por 
causa de vossa negligencia com esse sexo, muitas coi
sas cscaparam aD vosso controle que estariam hem 
mel hoI' no presente se tivessem ",stado subrnetidas a 
lei. Pois nao se trata meramente, como pre-

de urn assunl,o que tangc a uma metade da 
totalidade de nossa tarefa [no que diz ao f;;sta
dol, 011 0 assunto da neglig€mcia quanto a regu 
lamentayao do sexo feminino, visto que na medida 
em que as mulheres sao inferiores aos hornens do 
ponto de vista da viI·tude, pruporcionalmente mais 
da metade e afetada. f~ mclhor, portanto, para 0 hem-
eslar do Estado que tal institui<;ao seja revista ere
formada, regulamentando-se todns as instituiyoes in
dislintamente para homens e lllulheres. Hoje, con tll

humana esta tao longe de tel' atingido 
aforlunada que todo homem sensato 

realmcnte evitar 
tica em e Estados nos 
dOB repastos pllhlieos carece de 
to formal. Como, entao, se ten tara, obrigar, sem se COll

verter ern motivo de riso, realmente as mulheres a co
rner e heber pllblicamentt', expostas ao olhar de todos? 
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o sexn feminino estaria disposto a suportllr qualquer 
outra coisa de preff)rAncia a isso, Aeostumadas como 
estao a viver 11ma vida rf~clusa e rf)colbida, as mulbe

rf)S resistirao de todas as fonnas a serem expostas a 
constituindo uma barreira demasiado poderosll 

para 0 legislador, Alhures, portanto, como i~i asseve
rei, as mulherf)s sequer eseutariam a IIlf)W,aO da regra 
COI'l'f)ta sem emitirem de 

nosso Estado talvcz 0 farao, POI' eonseguinte, 

eordarmos que nosso discurso acerca do 
assuntos do Estado nan deve - ao mf',nos teoricamente 

- Sf) revelar abortivo, eu explicar como essa 

instituiyao e boa e adequada, se vos de VORsa parte I am
benI estiverdes desejosm; de ouvi-Io; ern caso contni
rio, deixaremos () assunto de lado, 

CUnias: Em absoluto, Nos dois estamos 
tremendamente deseiosos de ouvi-Io, 

o ateniensc: Pois bem! entao, E nao vos 

se ell tomar 0 Hssunto novamente a par
tir de um ponto ja ventilado, pois estamos agora des
frutando de BOSSO lazer e inexitite qualquer razao pre

mente H nOli impedir de examinar 0 tema das leis sob 
todos os angulos, 

Clinias: 1550 e corretissirno, 

o atenicnse: Retornernos, portanto, as llossas primei
rag afirrna<;oes, Isto, ao Ill"nos, todo homenl deve COIn

pret'llder, a saber: quO" jamais hOllve em ab8oluto um 
C(Hne<;o para a humana e jamais hHVI~r[l urn 

fim, IlIas que ela l:5empre foi e Sf)mpre st'ni, ou que eia 
existe ha uma eXlenslio incalculAvcl de tempo desde a 

data de sua 

Clinias: ~: fora de dllvida, 

o alenien.~e: dai £lao r"'cll'''{'' supor que em 
lodo () mundo e de todas as fonnas houve e 
km havido ascensties e 

,<oes variilveis de ordem e d,~snrdelIl e alimen
tares de .:arnes e hebida8 de toda sorte, e todo,s os 

de flas csta<;ties, durante 0 que (~ provilvel que 
os animais sofrel'am inumeras mudHTlI;asP 

CHnias: CertameTltl', 
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o ateniense: Devemos nos crer entao que as 

nao exibtiam outrora, apal'eeeram num eerto estaglo, () 
meslII" acontecendo corn as oliveiras e as dtJdivas de 
Demeter e Core· ? E que UIIl corto Triptolemo· • foi quem 
abasteceu desses frutos? E podemos supor que durante 0 

pel'iodo no qual esses frutos nao como hoje exis
terll, os aniInais se aliTTIelltaVaIn uns dOB outros!' 

CI{nias: Certamente que sirn, 

o ateniense: 0 costume do saerifieio hUJnano, alias, 80
brevive rnesmo hoje entre muitos povos, cnquanto rela
tivaInente a outr08 comenta-se sobre a existeneia do cos
hlme contrario, segundo 0 proibia-se ate mesmo 
que se devorasse urn boi, Sllmi oferendas aos deuses con

sistindo nao de rtnilllais mas sim de bolos de farinha e 
cereais telnperados COlli mel, e nlltros saerifieios nan

sangrentos, abstendo-se esses povns da carne eomo se 
Fosse impiedoso eome-Ia ou como se 0 sangue maculas
se os altares dos dellses; ern substi I.ui(;ao a isto, 05 hn 
mens que, como n6s, existiam entao viviam () que eeba
Illado de "vida 6rfica", sustentando-se totalrnente de ali 
rnento de seres inanimados e abstendo-s(-~ totalrnente de 
alimento oriund., de seres animados. •• • 

CUnias: Nan bit duvida que tn rderes a 
bastante divilleadas e muito dilIIIIlS de credilo, 

o ateniense: ~: que alguern me l!1a~asse: "Com 
que fillalidade disseste tudo is:;o?" 

CUnias: UIlla 

o ateniense: POl' eonseguillt", hm tarei, Clinios, se 

faze-In, esdareeer 0 aSRunto subseqiiente, cOllfonne 
IIOSHa orden!. 

Clinias: Poi" fala, 

() atenir'flse: Observo qlll~ COlli os sen,s hllmanos tudo 

de uma necessidude e apetite trip lng, Se as 
coisas ness.~ sentido proeederem de rnaneira correta, 0 

resultado ;;edt a virtl1(it:, Be pI'oeederem de lI1uneira ill ~ 
correla,o resultado sera ... oposto, Entre esses 
05 de ,~orner e beber He manifestam logo que 0 SCI' hu~ 

IHano Tlasee e no que concerne a roda a esfern do ali
mento tuda erialura experimenta um 

urn anelo total e veemente, e permaneee intciramelltc 
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surda I-l qualquer 5ugestiio de que deveria fazer algo mali; 
alem de sati5fazer seu paladar e apetite por esses 
t05 de desejo, livrando-se assirn completarnente de toda 
dor. Em terceiro lugar vern nossa maior necessidade e 
apetite mai" agudo, que emhora sendo 0 (Iitimo a emer
gir, influencia a alma humana com a mais furiosa das 
loucuras; 0 apetite de gerar filhos, 0 qual arde com 
maxima vioIencia. Esses tres estados morbidos. devem 
ser dirigidos por nos ao q lIe e mais excelente e nao ao 
que e, corno se 0 chama, rnais prazeroso, nUln 
de conte-los por meio dos tres freios mais fortes, a sa
ber, 0 temor, a lei e a razao verdadeira,· • secundados 
pelas Mmms e OH deuses dos jogos, de maneira a ate
nUaT Heu creseirnento e influxo.••• A5sim, vamo,; dispor 
o assunto da reprodw;ao humana logo depois daquele 
do casamento, e apOn 0 assunto da reprodw;;ao 0 da nu-

e educac,:ao das crianc,:Hs. See nosao diseurso proee
der nesta linlm de raciocinio, e posslvei que cada uma 
de nossas leis seja eonduida e quando chegarmos ao;; 
repast.os publicos podel'emos considerar de perto e prova
velmente discernir com maior dareza se tais reunioes de
vem ser apenas para homens ou tambem para 
IILulheres; e assim poderemos nao somente definir as 

preliminares que carecem ainda de regulamen
tac,:ao legal e coloea-Ias como obstaeulos antes dos rei 
pastos publieos, como tambern, conforme eu disse hit 
pouco, poderemos discutir eom maior precisao 0 cara· 
ter dos repastos publico,;, tendo assim provavelmente 
reunido rnelhores condic,:oes para prescrever em reiac,:ao 
a des leis convenientes e 

Clfnias: Estas perfeitamente ccrto. 

o uteniense: Vamos, portanto, ter em mente as coisas 
que mencionarnos ha pouco pois /' provavel que 

delas agora. 

C[{nias: Quais sao essas coisas que tu nos convidas a 
lembrar? 

o ateniense: Aquelas que distinguirnos pelos tres termos 
que usamos. Vos lembrais que falamos do comer, em 
segundo lugar do beber e em terceiro do apetite sexual. 

Clinias; Certamente nao esqueceremos dessas eoisas 
que nos pedes para lemhrar agora, estrangeiro. 
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o atcniense: Exedellte. VoltcrnoB entao aos recem
casados para os ensinannos como e de que maneira 
devem gerar filhos e, se nao eonseguirmos persuadi
los, intimida-hJS mediante eertas leis. 

CUnias: Como? 

o atcnicnse: Esposa e esposo devem ter em vista gerar 
para 0 Estado crianc;:as da maior exeeH\ncia e heleza 
possfveis. Todas as pessoas que sao parceiras em qual· 
quer a<;ao produzem resultados belos e bons quando 
estao atentas a si Tllesmas e a ac;:iio; eontudo, 0 resulta
do corresponde ao eontnlrio quando Ihes falta a aten
c;:ao ou nao sabem apliea-Ia. Deste modo, 0 esposo de
vera ficar atento tanto a sua esposa quanto ao traba
lho de proerial;ao, ° mesmo devendo fazer a esposa, 
especialmente durante 0 periodo no qual de" uao tern 
filh05 ainda nascidos. Estarao incumbidas de vigia-Ios 
as inspetoras feminillas escolhidas por nos, em quall
tidade maior ou menor de acordo com a deliberac,:ao 
dos rnagistrados; e das deverao se reunir todos os dias 
no ternplo de Hitfa· ••• durante no maximo 11m teryo 

w~r,illle"l{)~. 

dar. 
do dia, e em suas reunioes deverao comunicar entre si 
,qualquer irregularidade que tenham notatlo na qual 
urn hornem ou mulher na idade de proeriac,:ao 
dedieando sua atenc;:ao a (Jutras coisas em lllgar das 
regras determinadas nos saerifieios e eerimonias do 
casamento. 0 periodo de proeriac;:ao e supervisao de
vera ser de dez anos e nao superior quando houver um 
alto indice de procriac;:ao; mas se no termino desse pe
dodo nem sequer um filho tiver 5ido gerado, espOSH e 
esposo proeurarao aconselhanlento eln COlTlurn para 
decidir quanto aos termos mais vantajosos para am
bos junto aos seus parenteB proximos e aos magistra
dos femininos, e se divorciarao. See surgir algmlla dis
puta quanto ao que e ade(Iuado e vantajoso para cada 

deverao escolher dez dos guardioes das leis 
que atuarao como arbitro6 e cujas decisoes serao acei
tas por ambos os eonjuges. As inspetoras femininas en
trarao nas casas dOb jovens e, em. parte mediante arnea
c,:as, em parte mediante advertencias, os deterao em sua 
falta e ignorancia; se nao lograrem exito nisto cornuni
carao 0 easo aos guardioes das leis, que se encarrega
rao do easo; se mesmo estes se provarern ineapazes 
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de solueionarem 0 

do Estado, afixando 
tando sob 

oucamentc nao conscguir 
toria jl1dicial sohre aqueles ql1e 0 denunciaram nos 
tribunais, sera punido pela penfa do direito de com
parf!cer a qllaisquer celebrfH;OeS de casamentos 011 fes· 
tas de celebragiio de nascimcntos,· determinagiio que 
se nao for acatada 0 sujeitara ao castigo sob 0 latcgo 
aplicado pela primeira pessoa que desejar faze-Io. A 
Il\esrna lei teni aplicabilirlade para as mulhcrcs, ou 

a transgressora sera exduida dos passeios ferni
ninos, honras ou convites a celebra<;6es de casamentos 
C nuscimentos se liver sido publicarnente denllnciada 
de maneira ::5emelhante por tal irregularidade e tel' sua 
defesa frustrada. E quando tiverem concluido a gera
gao de filhos em conforrnidade com as leis, se 0 ho
mem mantiver sexuais com uma mulher alheia 
ou a mlliher com IlITl outro homem, estanno a nova 

na faixa etaria de procriayao, es
[arao da mesma penalidade que foi estabele
cida para aqueles que ninda geram filho:,;. Passada a 
idade de procria<,;iio, aqueles que viverem soh ria e sa
hialIleute no que diz respeito a todos e!:lses assuntos 
serao bOllrados, os IHltros gozarao de mu l"Cputa<,;ao, 
ou preferivel mente serao desonrados. Se a maioria mos· 
trar tallIlodcra<,;iio [no que concerne ao comportamen
to scxual] lIiio havera men<;ao e ncm prescri<,;ao de re
gras de lei a respeito; porem, se hOllver 
to, serao elaboradas regras a serern aplicadas de acor
do eom as leis promulgadas clltan.·· Para torIos os 
individum; 0 primeiro ano [da vida] co ;nleio de toda 
a vida, [Durante este primeiro uno] 0 nllscimento de 
rneninos e nwninas devera ser regi"trado nos santuarios 
de seus ancestrais sob 0 titulo irzicio da cida: ao ludo 
do lIome de cada mcnino ou men ina seul eseri.to sobre 
uIna de braneo em eada fratria· •• 0 

Inirnero d~ arcontcs· ••• que dao sell rnlTuero flO ano., 
,. os rlOIrJes dos 
l'egistrados 
do os dOls IneTnbros 
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faixa etaria para 0 casamento sera entre dezcsseis C 

vinte arms, limite maximo; para os rHpazes de trinta a 
trinta I.' cineo anos, 0 limite de idade para os cargos 
oficinis sera de qllarenta anos para 0 sexo feminino e 
trinta anos para 0 masculino. Quanto a atividade mi-

os homens permaneeerao disJ)onlveis cntre vinte 
I.' sessenta anos, Com 
fie admria cablvel 
.los filhos, fixar-se-a 0 que e posslvel e para 
cada IlTlla sem uItraoassar a idade de 
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() ateniense: Agora que nossas meninos e 
meninas, nasceram 0 proximo passo que se nos imp5e 
apropriadamente enos ocupar de sua nutriQlo e educa
vao. Este e um ponto cuja ornissao einteirarnente impos
sIvel, mas obviamente pode ser ventilado mai" adequa
darnente sob forma de instrtJ(,:ao e exortavao do que sob 
forma de lei, visto que na vida privada e domestica uma 
multiplicidade de coisas triviai" e passIvel de execuvao 
se furtando a pereepvao pliblica, coisas que sao 0 fruto 
de sentimentoe; individuais de dor, de ou de apeti 
tes, que fie predisp()em a se afastar do 
legislador e que produzirao nos cidadaos uma gama va
riuvel de tendencias contraditorias. Isto nao e benefico 
para 0 Estado. Se por um lado nao (; conveniente nem 
decente submeter tais prtiticas a penalidades determina
das pela lei em fUIlvao de sua trivif 
por outro a autoridade da lei eserita esolapada na medi· 
da ern que os seres humanos, mediante essas trivialida· 
des reitermlas, se habituam a ser infratores. u()m;"(IW~Il' 
temente, se por urn lado e impossivel sileneiarmos dian
te de tais pn'iticas, por outro e diffcillegislar no que con
eerne a elas. Proeurarei esdareeer a que pratic3s me refi
TO trazendo a luz, por assim diz!,r, al/,)lHIS exernplos, jli 
que meu presente discurso tende a obscuridade. 

C/{nias: Isso ede fato absolutarnente verdadeiro. 

o ateniense: Qualldo disscmos que a IlUtrit,:ao correta 
tcm que ser decidarncnte capaz dc tornar tanto corpos 
quanto almas em todos os aspectos os mais belos e me
Ihorcs falamos, presurno, imbufdos da verdade? 

C[{nia.~: Nao hu duvida que sim. 


a ateniense: E suponho que, tornando 0 mais clemen

tar do;; aspectos, OS corpos rna is bcloe; devem ja da 

mais tenra infl1ncia se desenvolverern com a maior 
normalidade 

C/{nias: Com toda a certeza. 

o ateniense: Bem, nao aeontece de observarmos qlle, 
no quc diz a qualquer ser vivo, 0 primeiro 
irnpulso representa de rnuito 0 crescimento mais in
ten so e mais longo, a ponto de muitas pessoas afir 
marem (~onvictamcnte que, quartto a altura os indivf
duos hurnanos erescem mais nos primeiros cinco anos 
de vida do que nos proximos vintc? 
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Clinia,~: IS80 I; verdadc, 

oateniense: Mas n6s sa bemos, nao emesmo, que quan
do 0 ereseimento ocone rapidamente desaeompanha
do de muito exercicio adequado produz no corpo ma
les incontuveis? 

C[{nias: Certamente. 

o atentense: E que corpos que recebem 0 maximo de 
alimento reqllerem 0 maximo de exercicio? 


CUnias: 0 que queres dizer, estrangeiro? Sera que pre

lendemos pre:<crever 0 maximo de exerdcio flsieo para 

os recem-nascidos e as criancinhas? 


o aleniense: Nan. Na verdade, bern antes disso. Nos 0 


prescreveremos para aqueles que sao nlltridos nos cor

p08 de buas miies. 


CUnias: 0 que queres dizer, caru senhor? E aos fetos 
111le tll te refen~s? 

o oteniense: E. De modo, nao e de maneim 
que nada sabeis de!>sa 

.Ii-'>...:ns"'~+n de sua estranheza, 

CUnias: Insisto que 0 

o aleniense: Uma 1111 pratiea e rna is fucil de SCI' COIn
preendida em meu Estado, porque la h{l pessoas que pra
tieam 0:; jogos ate 0 excesso. Ali encontramos nao ape
nas ruenillos mas pOl' vezes Illcsmo hornens velhos criando 
peqllcnas ave.s· c as I.reinando para a Ilita. Mas eSHHS 

pessons estiio Longe de crer que 0 adcstramento que Ihes 
)r{~lnTl\.lTn cxcitundo HlUl 

sua 
ave 10 COIn da no punho, se for menor, ou no bra<;;o, se 
for maior, caminha muitos estadios a fim de melhnrar 
a condiyiio nao de seus proprios corpos, mas sim aque
la deBse" animais. Assim se rnOtltra clarllmente a qual
'Iuer obscrvador qlle todns os corpos sao beneficiarloH, 
como se pOl' um t(mien, quando sao deslol:ados ml~(li 
ante qualquertil'o de agitayao ou movimento, seia qUHII
do siio movidos pOl' 

ou nunl barco a 
110 dorso de 1J III 

276 

Livro VII 

razao porl1ue os corpos podem assimilar eficientemell
te seus suprimentos de alimento e bebida enos propor
cionar satide, beleza e vigor. Em face desta constataya.o, 
o que nos eabe fazer no futuro? Iremos nos arriscar a 
ser ridicularizados promulgando uma lei segundo 
a mulher gravida sera obrigada a caminhar e a 
ainda tenra, devera ser modelada como cera e mantida 
nas fTalda, ate os dois anos de idade? E devenemos nc'ts 
1.ambem obrigar as amas de leile sob risco de serem 
punidas £lela lei a se manterern carregando >IS crian<;;as 
de algmna forma, levando as aos campos, ou aos tern 
pl05 ou aoti sells parentes 0 tempo todo ate (lue possam 
ficar de pe pOI' conta pr6pria? E depois disso ainda as 
continual' carregando ate os tres ano" de idade, como 
ulTla preCalH;:aO eontru 0 perigo de torcerem sum; per
nas devido ao execsso de esforyo enquanto ainda sao 

E que as amas de leite as mais for
tes E imporemos uma penalidade pOl' escrito 

que deixareTII rle essas de-
Um t..1 procedimento esta completamen

te fora de pois levaria a Uln grau desmedido 
daquela conseqiieneia que meneiouamos ha pouco. 

Clfnias: E qual era tal conseqiieneia? 

o ateniense: 0 enonne ridiculo ao qual nos exporia
lTIot<, alem de defrontaTTIlOs (;0111 a franca recllsa em 
obedec.er pOI' parte das amas de leite, dotadas de suas 
lnentes caracteristieas de rnulheres e escravas. 

Clinias: Que "azao, cntao, tivem05 para afinnar que 
eSRas regras devem Her formuladas? 

o ateniense: Esta: as mentes dos senhnres e dos ho 
mens livres dos Estados lalvez possanl ouvir Ie COTJl

preendf'.rJ e debta maneira cbegar a corrda eonclusao 
de que a lnenos que os asslllltos privados n 1I In Estado 
sejam acel'tadamente administrados sera viio supnr 
que qualquer legal que assurna 

pOl' si adotar como leis as 
regras que fOl'mulamos agora, e 0 fazendo e I1s;;illl 01' 

casa quanto Sl~ll Es
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Platao - As Leis 

a atertiertse: E portanto nao devemos desistir des5e 
de Iegislayao enquanto nao tiverm05 descrito minucio
samente 0 tratamento apropriado as almas das crian
vas na tenra infancia da mesma maneira que principia
mOB a fazer no que diz respeito aos seus eorpos. 

CUniaB: Estas absolutamente cecto. 

a ateniense: Tomemos, entaD, 0 seguinte como uma 
hipotese fundamental em ambos os casos: que tanto 
para 0 corpo quanto para as almas dos bebcs um pro· 
cesso de nutrir;ao infantil e movimentayao, que seja 0 

mais ininterrupto possivel dia e noite, e sempre salu
tar e especialmente no caso dos bebcs mais novos, que 
deveriam, se possivel, ser balanyados como Be estives· 
scm num navio; com os rectlrn-nascidos se deveria re
produzir esta condiyilo com maxima proximidade da 
condi(;ao original. LIma evidencia suplementar a favor 
disto pode ser constatada no fato desse procedimento 
ser adotado e sua utilidade ser reconhecida tanto por 
quem ulimenta os bebes quanto poe quem administra 
medicamentos em casos do coribantismo.· Assim 
quando maes tcm filhos que padecem de insonia e 
desejam acalma-\os para que adormeo,;um, 0 tratamento 
que Ihes duo nao (; imobiliza-Ios mas sim move-los pois 
os embalam em sellS bravos constantemente; e em lu
gar de silencio fazem uso de uma especie de cantaro
lar," e assim literalmente fascinam seus bebcs, se
melhantemente ao que acontece com as vitimas do fre· 
nesi de BaeD, ••• poc meio do emprego do movimento 
combinado da danya e da canyuo como medicamento. 

Clillius: Equal, estrangeiro, seria a principal causa 

disso? 


a ateniense: Percebt~-lo e t<llficielltemente facil. 


Clinias: Mas qual e exatamente? 


a ateniense: Tanto uma doenya qllanto a outra···· 

sao formas de medo e os medos se devem a uma eondi
yUO precaria da alma. Assim, toda vez que se aplica 
um saeudir externo a males desse tipo, este movimen
to externo aplicado domina 0 mOl!imento····· interno 
de medo e frenesi, e ao dominR-lo produz uma visivel 
tranqiiilidade na alma e uma cessuyuo da angustiante 
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palpita;,:ilo do corayao cxistente ern eada caso. Assim 

os resultados produzidos sao bastante satisfatt'>rios. 

As crian(;as sao levadas ao so no; as baeantes, desper

tas, sao levadas a um estado mental saudavel que 

substitui 0 deIirio por meio da dan;,:a e da interpreta

yaO instrumental e com a ajuda de quaisquer deuses 

que possam estar cuItuando mediante sacrificios. Te

mos aqui, de maneira concisa, uma exposiyuo bas

tante plausivel do ass unto. 


Clinias: Plausibilissima. 


a ateniense: Vendo, poTtanto, que essas CaUHaS produ

zem OS efeitos descritos, quanto as pessoas indicadas 

deve-se observar ° seguinte ponto, a saber, que toda 

alma submetida ao medo desde a juventude tendera 

de rnodo particular a se tornar tfmida, 0 que, todos 

concordariio, abre caminho para a pnitica da covar

dia e nao da coragem. 


Clinias: Nilo ha dllvida que assim e. 

a ateniense: a eaminho nposto, ou seja, para a pr{ltiea 

da coragem a partir da juventude consiste, n6s 0 dire· 

mos, na suplantnyao dos terrores e medos que nos as

saham. 


CUnias: (.~ verdade. 


a ateniense: Digamos, entao, que 0 fator em pauta, 

isto e, 0 exereieio para crianyas extremamente novas 

por meio de movimentos variados, contrihui grande

mente para 0 desenvolvimento de uma parte da vir

tude da alma.••••• • 


CUnias: Certarnente. 


a ateniense: E ademais, uma disposiyiio que seja de 

levezl1 011 de pe6adume nao influenciara pouco na boa 

ou ma disposiyiio 1gerall da alma. 


CUnias: EstA daro que sim. 


a ateniense: Que meio poderemos, entuo, encontrar 

para implantar imediatamente na crian;,:a reeem-nas

cida a disposiyuo que desejarmos? Eimperiosu que nos 

esforeemos para indiear como e em que medida 

mos faze-Io. 


CUnias: Sem duvida. 
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o ateniense: A doutrina corrente entre n6s, eu 0 en ten-
do e explieo, e segundo a qual a vida indolente 
desenvolvc nas urn humor melanc6lieo, ten
dente a colera e muito facilmente movido ninha
rias; pOl' 01111'0 lado, 0 rigor extremo c rude a ponto de 
reduzi-Ias a uma eseraviza.;,ao cruel as torna vis, mes
quinhas e misantropicas e assim insociaveis. 

C/{nias: Oe que mancira, entao, devera 0 Estado como 
um todo educar crian.;as que ainda sao incapazcs de 

o que tie Ihe diz ou receber outr05 tipos 

o ateniense: Desta: toda criatura recem-nascida - e a 
criatura humana espeClalmen - costuma emitir 
t05; e a erian.;,a vai al6m dns berros e geralmente 
se poe a choral'. 

C[{nias: Esta eertissimo. 

o ateniense: E quando as amas de leite tentam desco
brir 0 que os bebes querem se baseiam nesses mesmis
simos indieios para Ihes dar as coisas; se os bebes si
lenciam receberem a eoisa, as ama:; conduem que 
deram a coisa eerta, se eontinuanl a choral' e berrfn, 
concluem que deram a coisa errada_ Assjm os hebes 
indiearn de que gostam 011 de que nao gostam pOI' rneio 
de choro e berms, ou seia, certamente sinais que niio 
sao de felieidade. ~~ste periodo da infi'meia dura !lao 
lIleHOS que tres anos, 0 que nao eonstitui poueo tempo 
para se viver mal ou beIIl. 

Cltnias: Estas certo. 

o ateniensc; Quando alguem e rabugento e nem um 
pouco jovial, nao 1I0tas que tal pessoa e mais lastimo
sa e, de ordinario, mais inclinada a lamenta<,;o,,;; do 

que 0 que cOllviria a umH pes50a de bern? 

Clinias; I;; certo que e precisamente essa a impwssao 
que tenho dessa pesson. 

tentassemos Ilssegurar 
que nossa eriun<,;u de 

___ ,.,.f.".1 de aflicilo. medo ou 

ria mais luz e 
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Clfnias: Evidentemente que sim, estrangeiro, e maia 
ainda se lhe fossem proporeionados ITIuitos prazeres. 

o ateniense: Neste caso, terei que romper C/i
nia.~, meu caro senhor, a nossos 0lh05 tal procedi
mento constitui a forma de corrup.,;ao visto ocor
reI' em todos os casos no proprio inleio da da 
crian.,;a. Vejamos se tenho razao. 

Clirtias: Explica teu ponto de vista. 

o ateniense: Acredito que a questiio diante de n6~ t( de 
extrema irnportRncia. 'I'll, tambem, Megilo, examina 0 
assunto, pc.,;o-te, e se n0580 juiz. 0 que sustento e isto: 
que a vida Ilcklrtada nao deve nem visar [exclusivamentel 
aos prazercs nem se esquivar inteirarnente as de
vendo "im eneerrar aquele estado intnrmediario de leve
za, eomo 0 chamei ha pouco, 0 qual como todos nos 
supomos corn justeza sob 0 forte impulso de um 
enuneiado divinat6rin - e a pr6pria eondi.,;ao da divin
dade rnesma. E sustento que quem quer que seja entre 
nos que fosse divino teria que busear esse estado de alma, 
nem se tornando absolutamente indinado aos prazeres, 
meSIIlO porque corn isto nan estaria livre da dor, nern 

que nenhuma outra pessoa, velha 011 

hmnem ou mulher, fieasse nessa e muito me-
nos, na medjda do possfvel, 0 bebe rec6m-nascido, 
devido a do habito e na inffincia que todo 0 carateI' 
emais efetivamente deterrninado. Eu ainda slIstentaria, 
sob 0 risco de e5tar parecendo que que as IIJU

Iheres gestantes, mais do que qualquer outra pessoa, de
veriam ser objeto de Guidado durante seus anns de gravi
dez no sentido de nao se entregar a prazeres reiterados e 
intcnsos em lugar de cultivar durante a totalidade desse 

urn humor iovial. leve e sereno. 

Clfnias: Nfl!) e neeessario, 
a J~legilo qual de ll()S dois fez a mais verda
deira, pois ell mesmo te eoncedo que todos devem se 
esquivar a uma vida de prazer 011 dor scm rnescla e 
sempre trilharern 0 carninho do moio. De sorte que 
tlld" esta em ordem qU<lnto ao quc ju disseste e quan

certo, Clinias. E /Uj

ponto que sc segue. 
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Clinia.~: E ede? 

o ateniense: Que todas as regras que estamos formu
lando agora 6 0 que comumente se chama de leis niio
cRcritas, 0 que, no seu conjunto, e precisamente identi 
co au que as pessoas chamam de cORtume:; ancestr(li.~. 
Alem disf;o, a pOSif,iiO que ha pouco apresentamos se
gundo a qual nao se deveria considcrar tais regras ou 
costumes como le~ e tampouco deixa.-Ios na omissao, 
era uma posi<;ao correta pois des constituem os liames 
de toda conslitui<;ao, formando um elo entre todas suas 
leis aquelas ia promulgadas por escrito quanto 
as ainda por serem promulgadas) exatamente como os 
costumes ancestrals muito antigos, que bem estabeleci
dos e praticados servem para envolver com seguraw;,a 
as leis ia escritas, enquanto se escapassem da sahedo
ria e da medida como escoras que desmoronassem no 
meio de uma habita<;ao, arrastariam consigo ao dese
quiHbrio tudo 0 mais, uma coisa enterrada sob a outra, 
primeiramellte as proprias escoras e em seguida a s61i
da estrutura, uma vez tivessem os estcios antigos caido 
ao chao. Com isto em mente, Clim:as, e que co
necternos este vosso Estado, que e novo, atraves de todo 
rneio possivel, sem omitir nada grande ou pequeno do 
ponto de vista das leis, costumes e institui<;oes, pois e 
gra<;as a todos esses meios que um Estado adquire eoe
sao, e nenhuma espeeie de lei e permanente sem os 
outros.· Conseqiientemcnte, nao ha pOl' que nos sur
preendermos se a admissao de urn grande numero de 
costumes ou uso" aparentemente triviais tornarum tan
to extensa a reda<;ao de nossas leis. 

Clfnias: 0 que dizes e absolutamente verdadeiro, enos 
o teremos em mente. 

() ateniense: Se for cOTlseguldo que tais regras 
cumpridas metodicamente e nan meramente 
,:asualmente no que diz respeito a meninas e meninos 
att~ os tres anos de idHde, das (:ollcorrerao 
te para 0 bend'ieiarnentn de nOSSWi de peito. A 

do C<lTHler da crian"a de mais de tres alios e 
ate scis cxigirtt a prlltiea de jogos; nesle periodo se fara 
WiO do eastigo a rim de imnedi-Ia de ser indolente 
nil", t"davia, um degradanle, rnas 
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precisamente, como dissemos antes, no easo dos escra
vos· • que se deveria evitar enraivecer as pessoa;; 
das pOl' meio de degradantes, ou amolece-Ias 
deixando-as impunes. No que respeita aos nascidos 1i
vres a IIlesma regra evalida. Para crian<;as dessa idmlp, 
ha que nasccm do proprio instinto natural e elas 
os inventam elas mesmas sempre que estao juntas. Logo 
que atingirem os tres anos, todas entre tres e seis anos 
terao que ser reunidas nos temploH dm; povoados, reu
nindo-se no mesmo lugar as que perteTlc;am ao mesmo 
povoado. Acres«a-se a isso que as amas de leite dessas 
e!Hillle"" precisam zelar pOl' sell comportamento, orde
nado ou desordenado; e aeirna das proprias amas de 
leite e de todo 0 bando de crianf;as sera necessario indi
car al1ualmente entre as doze mulheres itt eleitas uIlla 
TTlulher para se enearregar de cada baudo, a indica«iio 
cahendo aos das leis; essas IIlulheres serao 
deitas pelas inspetoras de r:asarnento, urna retirada de 
eada tribo e todas de idade seme1hante, A rnulher [dei
ta e] assim indicada fant diariarnente uma vi.,ita ofieial 

e, contando com 0 auxilio de lIm servidor do 

slImariarnente criaw;as escravas e es


trana:eiras de ambos os sexos; quanto aos [filhoB do:;] 

se houver conlesta«ao da puni<;ao a ser infli

ela levani a aoB a~tinOl1lOS para que estes 
julguern quanto a melhor forma de castiga-Ia; se nao 
houver contesta<;ao, ela mesma se encarregara da 
<;30. Apos os seis anos devera haver lima separa<;ao dos 
sexos, rneninos convivendo corn Ineninos, rneniuas corn 
meninas. Entretanto, tanto meninos quanto rneniIHls 
passarao a reeeher inslTu<;ao; os meninos aprenderiio 

o mancjo do arco, 0 arremesso do dardo e da 
as meninas tarnhelll, pOI' poueo que se presteIll 

a i550, devedio participar daB li96cs, especiahuente du
quelas que se rderem ao de armas. t fato, que 
sobre este ponto, predomina HIlla opinii'io fundHda num 
deHcoliheeirnento quase universal. 

CUnias: Que npiniao? 

o alcnicnse: A opiniao segundo a qual no que r""lwitu 
a;; maos, direitn e esquerdo sao por natureza diferell 
te,; 110 que se refef(~ it habilidade para 8 yi'es espedfi
cas, Diga-s(~ de passagem que no que eoneerne <lOS 
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membros inferiol'es fica evidente que £laO lui 
quer direrent;a de hahilidade, e esomente grat;as a 
estupidez de amas de leite e maes que nos I.ornamoH 
todos pOl' aasim dizer aleijado,y daa maos, puis a ha
bilidade natural dos dois membros e prati,~amente 

fomo5 nos que acosnunados a usa-los erronea
mente os tornamos desiguais. Ern at;oes de menor 
monta isso nao impol'ta, como, pOl' exernplo, quan
do alguem usa a mao esquerda para tocar a lira e a 
direita para manejar 0 arco, e coisas dcste jaez. Con 
tudo, aeatal' esses precedentcs e usar as maos deSHa 
maneira em outras ocasioes, quando 6 desnecessa 

constitui rematada tolice. 1550 e mostrado 
costume cita nao so de lItilizar a mao esquerda para 
dobrar 0 ar(;o e a direita para ajustar a flecha ncle, 
quanto tambem, de usaI' as duas miios indiferente
mente em ambas as at;oes. Ha Olltros incontAveis 
exemplos de carateI' semelhante com relayao a diri

bigas e outras atividades que nos ensinarn que 
aqueles que tratam a mao esquerda como mais de
bi! que a direita se opoem il. natureza. Mas isto, como 

irnporta poucn no caso de 
feitos de chifrc instrurnentos similares; 

no cnlanto, quando se trala de rnanejar 0 ferro no 

IISO de arrnas arcos, dardos e similares irnporta 
muito, e principalmente quando se cornbate a quei
Ina-roup a; irnpoe-se aqui urna enonne 
entre quem aprcndcu e quem £laO aprendeu, Clllre 
o guerreiro treinado P 0 nuo-treinado. 0 atleta 'Iue 
tern completa experiencia no paIH'nicio,· no 
lato Oil no combate corpo a corpo nao e inc,upaz de 
recorf()r II. sua nulo [e brat;ol esquerdos e nao move 
esse lado como se estivesse dol'rncnte ou paralisudo 
!;ernpre que e obrigado a pt)-lo elll at;uo quando seu 
adversario se desloca laterahnente. A nJesma regra 
vale, prc(:isalllentc, penso ell, no que diz respeito ao 
uso de anna:; pesadas e tudo 0 mais. A 'l'wm quer 
que disponha de doi5 rnembrm; de defesa e ataqllc 
OSha regra prebcrev.~ que ni'lo deixe, SCIIIpr<' 'Ille, pot\

"Ivd, nem urn nem outro o(:ioso, st'm tn)inHmento e 

prMieu. Na verdade se IlIlI hOlllem recebes;;e da na
turt""za a de Gerion Oil d., Brial'ClI' • COlli 
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suas cem rnaos deveria ser capaz de arremessar 
cern dardos. Todas essas materias terao qlle COfl
tar com 0 zelo dos magistrados masculinos e femi
flinos, as mulheres supervisionando os e a 
alimentat;ao daB crianyas e os hornens a sua ins
trut;ao, visando que todos os meninos e todas as 
meninas possam ser saos de maos e de pes e POS

sam nao tel', de modo algum, suas nat.urczas dis
torcidas pOl' seus hAbitos. As Iit;oes pod em, por 
lIIna quest,ao de pragmaticidade, ser divididas em 
duas ca tegorias: as da ginastica que educam 0 cor 
po e as da musica que educam a alma. HA dois 
tipos de giwlstiea: a daIlt;a e a luta.··· No que 
tange a dant;a hs urn ramo no qual 0 estilo da 
MIIsa e imitado preservando a urn tempo liberda
de e nohreza, e outro que visa a saude do corpo, 
sua agilidade e beleza, assegurando para as varias 
partes e mernbros do corp" <) grall adequado 
de flexibilidadc e extensao e Ihe conrerindo, ade
mais, 0 movirnento ritmieo que e pertinente a cada 
lIma da,; partes e Iliernbr08 e que tanto acompa
nha quanto e distribuido (;ompletamente durante 
a dant;a. Quanto fis inveno,:oes introduzidas por An
teu 011 Cereion na arte da lnta por HIlla gl6ria vii, 
e no pugilato pOI' Epeio 011 Amico,···· visto que 
sao inuteis nos embates guerreiros, [lao merecmn 
aq l1i eiogio algurn. Entretanto, os exerdcios de luta 
integra, [lido qlle destaea a maneira pela qual se 
desimpcde 0 pescot;o, as maos, os fianeos quando 
nos aplicllITIOS a i"80 somando ardor e elegancia 
ao objetivo de obter vigor e sallde, tudo isso nun 
deve ser omitido, vist" que c 
as cireunstaHcias; mas terHOS tllIe Impor a 
los e rnestn~s., 110 ntingirmos (Oste ponto de nossa Ic

que estt]s IlltiTIloS trunsmitam ('ssas li.,:('ws 
gcntiIrnentc t~ qUt' os prirnciros as reed>aUl com gra
tidiio. Tampollt:" s., deverA d(~seurar aquelas dan

tFIe se ajustarn no usn de 1108;;05 

corais, COITIO, pOI' cxemplo, a dano,:a armada .los 
cu..retes····· aqul enl Creta e a dosl)ioscuros······ 
na I ,acedemt)uia; e na rninha terra tmnbern 11 nos

sa virgem soberana,······· agradando-s" com a 
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diversao das dano;;as corais, nao julgou que devesse par
ticipar delas com as mans vazias, se armando dOB U 

sendo aesim paramentada que se pile a exeeu
tar sua dano;;a. Seria eonveniente que os meninos e as 
meninas irnitassem tais exemplos e assirn cultivassem 0 

favor da deusa, tanto para 0 servio;;o belieo quanto para 
o USIl nos festivais. Constituini regra para as criano;;aR, 
dos seis anos de idade ate a idade do militar, 
estar sempre equipadas I~om armas e r:avalos diante de 
cortejos em honra dos deuses, e dano;;ar e marchar alter
nando celeridade r~om lentidao enquanto dirigem suas 
suplicas aos deuses e filhos dos deuses. Tal e 0 prop6si
to, e unico propbsito a ser visado ao devotar-se as eorn

de ginastica e aos exercicios preliminares de 
prepara'<ao para as mesmas; e um fato que tern uti lid a
de tanto na paz quanto na guerra, tanto para 0 E~tado 

quanto para a familia. Todavia, todos os outros tipos de 
trabalho, jogos e exerdcios corporais nao sao de 
urn hornem livre.· E agora, 6 Megilo e C[{ni(]"~, tenho 
pOT condulda a complela daquela gimistiea 
que, como afirmei antes em nosso diseurso, requer tHIlll 

Caso conheceis uma ginastica melhor do que 
essa, falai e a revelai. 


Cltnias: Nao sera tarefa facit, rcjcitar tua 

exposi<;;iio sobre ginastica envolvendo treinamento e 

cornpeti,;ilo, e produzir urna rnclhor. 


o ateniense: 0 assunto que vem a seguir e que se rcla
ciona corn os dons de Apolo e das Musas e aquele que 
pensamos anteriormente ter esgotado, tendo restado 
apenas a ginastica para ser discutida. Vejn, entretanto, 
agora com dareza nao 86 0 que preeisl1 ainda ser <lito a 
todos como tambhn que deve vir em primeiro lugar. 
Vamos, portanto, indiear eases pontos na devida ordem. 

Clinias: :f'l£,:4Tnt\_ltl certarnente. 

o ateniense: Escutai-me, enHio. embora ja 0 tenhais 
feitl) Ulltes. Contudo, e imperiosn que estejarnos suma
mente aten/os agora como anles tanto ao dizer quanlo 

no nuvir algn que IS extremaTIlenle estranhn e novo. 
Fnzer U ufirmuyilo gu!' estou [HI iminr"\nein de fazer 
nHlstitlli ullla tarefa /em{vd; enlrt'tanto, n:unir!li co

ragern para nan reellar.•• 
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Cltnias: A que tu te referes, estrange! 

o ateniense: Afirmo e declaro que ha em todo Estado 
urna total ignorancia a respeito dos jogos infantis, de 
sua irnportancia decisiva para a legislao;;ao corno falo
res que atuem para determinar se as leis promulgadas 
devern ser perrnanentee ou nao. Quando ha urna pres

do programa doe jogos que assegura que as 
mesrnas criano;;as joguem sernpre os mesmos e se 
divirtam com 05 mesrnos brinquedos da mesrna ma
neira e nas mesmas se perrnite tambem que 
as leis efetivas e serias permaneo;;arn inalteradas; rnas 
quando, ao contrario, tais jogos variarn e sofrem ino
vao;;5es entre outras mudano;;as continuas, as 
nao cessam de fazer seu capricho se transferir de um 
folguedo para mItro, de modo que llem no que diz res-

as suas proprias posturas corporais nem no que 
,"p'."""'I1<1 a todos os de seu uso contam corn urn 

estabelecido e reconhecido de pTOpriedade Otl 

imprnpri!ldade no seu comportamento. Mas quem re
cebera. especial aprovao;;ao e aquele que esta sempre 
inovando ou introduzindo algum invento novo que al
tera a forma, a cor ou algo do genero, i5to ernbora fos

verdadeiro afirmar que nao 
haver £Iagelo pior Hllm Estado do que ulguem desse 

vis to que de ahera privadamente 0 carftter dOB 
e os faz desprezllr 0 que Ii velho e nao estimar 

senal) 0 que I~ novo. E ell reitero que urn Estado nan 
pode ser vitima de dano pior do que 0 eausado por 
Ilrna tal senteno;;a e doutrina. Bimplesmente eseutai 
enquanto vos falo de que magnitude e esse mal. 

C[{f!ia.~: Estas te referindo ao modo como as pesHoa~ 

reprovam 0 qu" Ii anligo nos Estados? 

o atef/iense: Exatamcnte. 

Cltnias: Hem, quanto a esse terna nao teras I'm nbs otlvin
tes reiutantes, mas 8im os mais simpatic")s pOHsiveis.··· 

o ateniense: Ecertanlente 0 que '~u P~"P"""H' 

Clinins: Sr'. nosla que fall~s. 

o ateniense: VaIlIo:; nos escutar enos !1lnglr urn an 
outrf> sobf<' esse aSAunto corn rnaior cuidado do qUI, 
Tlunea. Nada, COTno eOllstatarcrnos, Ii mais arriscado 
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do que Illudar relativamente a tudo exeeto sornente ao 
que e mau - seja em relavao as esta<;oes, aos ventos, Ii 
dieta alimentar do corpo ou Ii disposi<;ao da alma - em 
sfntese tudo eom a tinica excevao, como acabei de dizer, 
do que e mau. Conseqiientemente, se examinarUlos 0 

corpo humano e verificarmos como se habitua a todas as 
eS1pe·CI~~s de alimentos, bebidas e eXt"rCiClOS, 
no inicio 0 transtornem, e como aGaba, a 
mesmos materiais, por ganhar Garnes que 

com eles familiaridade e gosto, 
[perceberemos que 0 Gorpo humanol vivera Hma 

vida sumamente saud{lVd e agradavel; mas Be houver, a 
qualquer momento, a necessidade de urn ser humano 
mudar, retornando a lima daqllelas dietas alimen1:>lres 
de grande reputa<;iio, so sera com perturbavoes iniciais, 
enfermidades e grandes dificliidades que se reaGostuma
ra adieta. Sueede, devemos Slipor, algo exatamente iden
tico com os intelectos humanos e a natureza da alma 
humana se existem leis sob as quais a humanidadc 
foi forlllada e que pela providencia divina pC,rnJ>l1neCC
ram inalteradas por muitos seeulos, a ponto nao ens

terem sido 
, .. entaD a alma na sua t.otali

dade esta proibida pcla reverencia e 0 temoT a alterar 
uma dAS eoisas instauradas outrora. E neces

sario, porl.anto, que 0 legislador conceba a todo preyo 
urn meio pelo qual possa assegurar ao Estado esse bene
Cicio. E eis unde penso ter descoberto esse meio: as trans
fmIIJayoes dos jogos infantis sao consideradas por todos 
os legisladores, como 0 assevenlInos antes, COIIlO sendo 
meras materias de diver5uo e nao como causas de serios 
danos; dal em de proibi-Ias, des a elas eedem e as 
acolhem. Nao consegoem refletir que essas que 
transformam seus serao adultos diferentes de seus 

eo sendo buscam urn sistmna diferente 
sPlldo buseado os leva u dcsejar outras institUl<;oes e 
e nenbum dos se intrunqililiza diante da eon
seqiiente aproximut;iio desse resultado que aeabamos de 
descrever t~OIll() 0 uwior dos males a se abater sohre UIII 

Estado. 0 mal produzido por mudaIl<;as que afel.arn ape
f1as fOl'mas extcriores seria de lIICflOr monta, mAS I11U

danyas freqiientes ern assunlos que implicam em apro
va\,uo (lU rcprova<;ii.o moral suo, a meu ver, de extrema 
importancia e requercm maxima cautela. 
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nosso 
anteriores, ou seja, de 

a come<;ar pela rt~g\Jlamenta<;ii.o de todas 

com que eada 11m desscs sael·i

por ceria,; pessoas e entao 
eorpo dos cidadaos, apos realizar 11m sacrifieio 

todas as outras divindades, 

divindades. E se qualquer pessoa 

tal pessou da fe,.,tividade; e no caso de resistl'!ucia 11 
expulsuo, eSSf! pessoa fieara 

processada por impicttalle por qualquer pesson 
que deseinr I'n:r.e-Io. 

CUnias: Muito seguramente. 

o ateniense: Bem, continuar-cmos a 
credito nas nossas 
que as materias do ritrno e da mtisiea geralmente suo 
'n1lj",-"",. das maneiras de homens de bern ou homens 

Illaus, 011 corno ficarnos n6s? 

CUnias: Nossa posi<;ao pcrmanccc tot.alrnente inalterada. 

oateniense: Afirmamos, entao, que curnpre apelar para 
todo recur-so no sentido de nao somente irnpedir que 
nossas crianyas passem a desejar imitar modelos dife
rentes de danya e canto como tambem impedir que, 
seja quem for, as tente indllzindo-as por meio de pra
zeres de toda sorte. 

Clinias: Absolutamente certo. 

o ateniense: E para atingir esse objetivo scria 
quc qualquer um de nos indicasse um expediente me
Ihor do aquele dos cgfpcios? 

CUnias: E que expedientc e esse? 

o ateniense: 0 expediente de eonsagrar toda dan<,;a e 
toda 
Rl' festas sagradas publicando lII1la lista anual das fes
tas a serem reali.mdas com indicayao das dataR esped
ficas e dos nomes dos deuses cspecifieos, filhos de df'u-
8es e daimons a serem homenageados; a 
ficam os hinos a serem cantados durante eada um dOB 
sacrifk.ios e as 
fieios reI i!!:i080S sera a!!:Taciado. Essas 

todo 0 

flS Moiras· e 11 

devera Gonsagrar mediantf' uma libayao cssas deter
mintH(oes dedicando cada um dOB binos aos seus re5-
pectivos deuses e 
propuser outros hinos e dall<;as ulem dcsses para qual
quer 11m dos deuses, 05 sacerdotes e saeerdotisas esta 
rao agindo tanto de ucordo com a religiao quanto com 
a lei ao expulsar, auxiliados pelos guanli()cs das leis, 
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Platao - As Leis 

Clfnias: Eslli eerto. 

o ateniense: E ja que nos eneonlramos agora tratando 
desta materia, cornportemo-nos como nos cabc. 

Clinias: Que queres dizcr? 

o ateniense: Todo homem e mais ainda urn ho
mem idoso, ao ouvir ou ver alguma cOIsa Incomum e 
estranha, evitara mergulhar numa so
lw;:ao preeipitada e irnpulsiva corn relayao as suas du
vidas [sobre 0 que ouve ou vi";j; elc se detenl e como urn 
homem que ehegou a uma encruzilhada e nao esta 
totalmente seguro acerca de seu caminho, se estiver 
viajando sozinho, se indHgani 011, 5e estiver viajando 
acompanhado de outros, os indagara tambem a res
peito do HS5unto duvidoso, recusando-se a prosseguir 
viagem ate certificar-se £lela investigayao da direyao 
que deve tomar. E mister que ajamos da rJlesrna for
Ina. No nosso diseurso lSobre as leis, face it estranheza 
do ponto que Beste ensejo nos ocorreu, so nos resta 

Ivt"".I!,:"-I.O eorn rigor, e diante de urn tema de tHI grH
,,-jdade 5e nos H nos em nOSSH idHde, nao con

ou 5ustentar levianamente qne fazer 
conflave! a respeito de irnediato. 

Cltnias: H::i muita verdade em tuas 

o ateniense: Devotaremos, portanto, algum tempo a 
esse assullto, e SOIllente quando 0 tiverrnos 
do cabahnente reconheceremoR COllI0 certas nossas 
conclusoes. Mas para que nao "ejamo", inutilmentc 
impedidos de cornpletar as determina,<ocs que acorn
panham as leis de que tratarnos Hgora, cllidemos da 
conclusao deJa;;, pois muito provavehnente (lie for a 
vontade divinal esta 

() proble-
ex[)osidio levadkl 

a SHa condusao 
rna COlli que nos defrontarnos agora. 

Clinius: Tn 0 dizcs bern, 

Illcnte CO III 0 afi,.mas. 

o aleniense: Aceitemos 0 estranho fato de que noss<>;; 

binos sc IOrIWlIl nomos, lal ('OIllO os horrH~I1s (k outro
,.a, (~ II que pare<:c, d(~",igrlllram Wi meiodias tocadas 
COlli () IIc()lTIpaubmnento rIa citara de modo 'lIm des, 
tarnb~rIl, IH,gsivdmente nun dis(:ordali,wm pOl' eompletn 
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da nossa presente sugestao, mas que nm dele;; 
te-Io adivinhado indistintamente, como se num 50nho 
noturno ou numa visao desperto. De qualquer manei
ra, que seja 0 seguinte 0 decreto sobre essa. materia: 
que as melodias populares e as can<;oes sagradas bern 
como 0 conjunto das dan<;as corals dos jovens sejam, 
na mesma condi(,ao que qualqller outro nomo,· leis· 
que nao se possa violar nem por urn 80m vocal nem 
pOl' urn passo de danya. Aquele que a isto acatar esta
ni livre de penalidades, mas quem 0 desacatar sera 
como 0 dissemos ha poueo pllnido pelog guardioes 
das leis, as saeerdotisas e os saeerdotes. Sera que po
demos agora promlll!;:ar i580 ern £10,,50 oroieto de lei? 

Clin.ias: Pois 0 

o ateniense: Como promutgaremos essas regras eomo 
leis sem eseaparmos ao ridiculo? Consideremos ainda 
urn outro ponto que Ihes diz r(>speito. 0 nH~t(}do mais 
seguro eonsiste ",m comeyar pOl' moldar em nosso dis
Curso alguns casos tipicos, por assim dizer. Eif> eomo 

formulo um destes exempl!)s. Supiie que ao sef urn sa
erifkio realizado e as oferendas devidamente qll",irna
das, urn vtmerador em particular (filho ou irmao) pos~ 
tado ao lado do altar e das ofcrendas se ponha a profe
rir tndos os tipos dc blasfcmias. Nao produziria sua 
voz Bohre seu c 0 restn dH familia urn sentim",nto 
de desesDero e de oressentimentos sinistros? 

o aleniense: Bern, nesta Bossa parte do mundo e0 que 
aeontece, poder-se-ia dizc-Io, em quase todos os Esta
dos. Quando lIm magistrado realiza urn sacrificio £111
blico,· • 0 que surge lUI ~eqiiellCia nao (~ uma dauya 
corHI mas sim uma mu lticlao de dan<;as eorais que avan
yalll C LomalIl silas posit/if'S nau a unw "erta distaueia 
dos ahures, mas amillde extremamente pr6ximas de

do que proferem um turbilhi'io de blasfemias, 
atormontandn as nlmas de sua audiPmcia com 
vras, rit.mos e llwlodias sumamente latltilIIosos, sendo 
que que logra assim de imedial.o arrl1ncar () 
maximo df' da eidade que sacrifi.~a leva a 
palma cia vit6rin. Nao teremos nos que um tal 
eostu me? Pois se erealmente necessario que em eertas 
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Platao As Leis 

ocusioes os eidadaOR ou<,;urn sernelhantes lament');:>, 
Heria mais adequado que os coros fossern contrata
dos do estrangeiro e que a representar;ao aconteces
He ni'io em dias Haul.os mas apenas ern dias nefastos
tal conlO ocorre eOUI urn fllorto que 6 escoltado corn 
musica cariana por contratados. Tal 
rnllsiea constituiria tamb6m 0 aeornpanhamcnto COTl

veniente a hinoR dessa e a deeora<;ao que 
caberia a esses hinos 

o oposto, 
isto dito para que eu possa encerrar este assunto 0 

mais breve possivel, tendo n6s sornente de nos diri 
gir mais uma vez esta Imir:a pergunta: estamos satis· 
feitos com essa promulgar;i'io r:omo nossa primeira 
regra-modelo para hinos? 

Clinias: Que 

o aterzicrz.~e: A do discurso auspicioso.· E devemos dis
por de IlTna modalidade de hino que seja completamente 
eni todoR os aspectos auspieioso? Ou deverei ell deter
minar que assim sera scm maior 

Clfnia.>: Er:ertissimo que deveis determimi-Io pOlS He tra
ta dc lIma lei promovida pdll unanimidade dos votos. 

o ateniense: Qual seria, enlao, a se ,meeder ao diseur
so auspieioso, a segunda lei da musica? Ni'io seria qur; 
as orar;:oes deveriam ser enderer;adas todas as vezcs aos 
deuses a quem se fazclll as oferelldas? 

CUnias: Certamente. 

o ateniense: A terceira lei, suponho, sera a 
qlle os poetas, eientes de que as ora<;oes sao bolicita· 
r,;ties aos deuseR, preeisam tomar 0 maximo 
euidado para £laO solicitarem inHdvertidllmente 11m 
mal eIlI de urn hem, vist.. que eornpor urna tal 
orar,;ao imagiTlf), Ulna tolice risivel. 

Cltrzias: Certarnente. 

o atenienst': Nosso nrgunwnto nao nos conv"Tl("('11 
pOlleo tempo al.T1~Ls de que Jlcnhulll Phlto" de our" 
Oll de prMa deveria rcsidir dentro de um santuario 
do Esl.ado? 

Cltnias: Sim, ':Ollveneeu. 
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o atenierzse: E que li<;i'io estaria essa afirmar;ao ilus

trando? Nao seria a de que os poetas nao sao inteira· 


que 6 

que nao 6? Poil:! certarnente qnando um poeta, 


vitiflla desse erro, cornpoe ora<;oes ern versos ou prosa, 

estara fazendo nOSHOS cidadaos ineorrerem em eontra

di<;oes conosc() em HIH1S ora<;oes por r:oisas da maior 


e, 	no entanlo, este, como 0 dissemos, (~ 

poueos outros podem se igualar 
Face a isso, 

o ateniense: A lei segundo a qual () poeta nao compora 
ESlado 

tern como legal e correto, belo e born; nem mostrara 
ele suas cOlnposir;oes a nenhuma pessoa privada en, 
quanto nao tiv<'rem sido primeiramente mostradas aos 
jUlzes desigllHdos para lidar com esses assuntos c aos 

das leis, e tendo estes as aprovado.··· E, 
ja designados entre allucles 

que selecionamos para serem legisladores em materia 

mente capazes de di;;cernir muito hem entre 0 

bom e 0 

tauibern esta como Ulna de nossas leis e 
rais relativos as Musas. 

Clinias: Que lei? E necessario que 0 

corn rnaior dareza. 

nada que ultrapasse os limites daquilo que 0 

corn efeito, temos 

de nnlsica e na 
devo repelir minha pergunta: devemos 
COIlW nossa terceira lei e COIIIO terceiro 
e modelo? Qual evossa opinii'io? 

CUTlias: Qu.· 

nadas COlli l"llvor aOH 

a cadn urn. 

Clillins: Certumente. 	

a n{)f) 

do supervisor 

efel.ivaIIwntc promulgado. 

o aleniense: Em sequenr:ia a isso, sera da major conve
nieneia cntoar hinos e louvar os deuses assoeiando-os 
as ora<,;i'ies, e dep"!" rlos deuses virao orHr;,ries cmnbi

deiimons e Iwrr')is, da mancira 

o ateniense: Fr,ito isso, po(1erernOs, sem heslta,;ao e 

imedilitHmente, formular a seguinte lei: todos 0:; cida 
daos que dwgarmn ao t,ermo da vida dep"i,.; de lerem 

realizado pelo corpo ou a alma obras Jlobres e lahores 
difkeis () terem sid .. obedientcs as lei" seran eonside
rados como apropriados objetos de louvor. 
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Platao - As Leis 
I"I...il 

Cllnias: Nao h6. como refUla-Io. 

a ateniense: Quanto aqueles que ainda sao vivos nao c 
verdadeiramente S~'lIrO honra-Ios com hinos e louvores. 
Epreciso que se aguarde que lenham percorrido a I.olali
dade da vida cowando-a par meio de urn bela desfecho. 
Todas essas honras serao igualmente partilhadas por 
mulheres e homens que se destacaram par seus rru~rilos. 
Quanta aos canlos e as daw;as sera nos seguintes moldes 
que deverao ser organizados. Entre as composio;oes dos 
antigos existem Inuitas excelentes peo;as lTIUSil:llis, bern 
como dano;as, entre as quais e possivel selecionarmos scm 
maiores hesitayoes aquelas que mais sc ajustam e mais 
convem a constituiyao que estamos fnndando. Para se 
encarregarem do mister da seleyao es(:olherernos homens 
de idade nao inferior aos cinqiicnta anos; qualqucr que 

antiga aprovada, sera adotada pOl' n68, como 
que nao consp.guir atingir nosso padrao ou 

lHamente inadequada sera all inleiramente rPr 
ou revisada e remodelada. Para cata tarefa convo

carernos poetas e musicos para atuurern como conselhei
ros e ernprestarem sua capacidade ao trabalho, sem, en
tretanto, nos fiarmos em seus gostos e 

E expondo 

criao;ao musIcal sem ulna ordenac,i'in 
quando regulamentada, mil vezes 
sua melDsidade nan seja e1iminada: toda musical 
proporciona peazer, ja que sc uma pessoa foi educada 
dcsde a infaneia att~ H idade ndllita e da eazao ouvindo 
musica s6bria e regrada delestara 0 tipo oposto, citamaII
do-o de vulgar, enquanto que se tiver sido educada cOIlvi
vendo com 0 tipo ordinario e meJoso de mu;;ica, declam
ra s(~r 0 tipo contnlrio frio e desagradavel. Daf, como 0 

diss(~Jllns hft pouco, no toe-antc ao prazer ou desprazcr 
que produzern, lICnhUIII tipo sobrepuja 0 outro; a 511

l'eriorirlade l:olIsiste no fato de que um tipo torna aque
le5 que forarn nele edueados rnellwn\s, 0 olltro, pion,s. 

Clfnias: Eis um bel" disGunm. 

() alenien.~f': Ademais, sera conveniente que () II\gislador 
sepan' as cano;ol's adequadas aos honmns das adequa
das As mulhen", buseado 110 carater geral das mesmas. 
Ele terH I(1W, obrigatorimnentc. aiustu·las as harmonias 
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e ritmos seria Ilma coisa horrivel existir desarmo
nia entre 0 tema e a meJodia, 0 contratempo e I) ritmo 
como resultado de se nroDoreionar 

leglslador cteternune, ao menos, urnunpenoso que 0 

dessas coisas. E se pOl' urn lado e necessarin que 
tanlo Jetra quanta mllsiea para ambos os 

tipns de callo;oes como definido pela diferenya natural 
dos dois sexos, pOl' outro ele tera tambern que declarar 
com c1art~za TlO que consiste 0 tipo feminino. E agora 
nos e posslveJ afirmar que 0 que pende pam a genero
sidade e a coragem e maseulino, enquanto 0 que se 
indina mais para 0 decoro e a moderao,;fio deve ser en
carado mai;; como feminino tanto na lei quanto no dis
eurso. (.: esta, portallto, nOSSH legislao;ao da materia. 
Temos a seguir que discutir a questao do ensino e trans
missao desses assuntos - como, por q l1em e quando cada 
urn deles deveria ser pratieado. Tal como urn eonstrn
tor de navios no inieio de seu trabalho esboo;a a forma 
de sua embarcayaO definindo a quilha, pareyO en estar 
fazendo 0 mesrno ao tentar distinguir as forrnas de vida 
8egundo os tipos de carM.er das almas, assirn definindo 
literalmente as quilhas dessas formas pela eonsidera
yaO de que meios e por que lJIodos de vida eonduzire 
mOB 0 mdhor possivel nossa existfmeia ao terrno da via
gem da vida. E a dcspeito do~ assuntos hllrnanos serem 
indignos de serem levmlos muito a serio, imrnos compe
lidos a levu-los a serio, 0 que constitui .. nosso infortu
nio. E todavia, cstando D{)8 oIlde estamos, conviria indu
hitalvelmcnte que indicassemos 11m rtlmo u 

tal seriedade, 0 que me faz tel' diante de rnim i-icm duvida 
a seguinte perguntH: "0 que quero dizer com isso?" 

Clinias: Perf"itamcllte. 

a atellil'nsc: 0 que qnero diznc eque Sf' dtwe levar a s(~rio 
coisas s(;rias e nan ninhari!ls e que 0 objeto rcalmente 
no de todo esfon,:o serio (\ abenyoado natureza II Di
vindllde,. enquHnto 0 scr hUIllauo fo! fubrieudo, ('Dlllt) 

dissemoH an leb, para ser lIln brinquedo tla Divilldade, c. HI

sistindo nist, , d'1\tivmnentl' sua melhoc parte. Parti] ulo dai, 
portanto, digo que todo homern e toda mnlfwr (!.-vem p,-r

corn'r ("do 0 CUfSO III' sua cxistencia dcscmpenha ndo I,sse 
pape.!, divert indose corn os jogos mais l,xeden1<'s, lIlas nao 
entf'J1(kndo seus jog.. s eOTno os entendfml hoj.,. 
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Platao - As Leis 

Cl{nias: 0 que queees dizer? 

o ateniense: Ora, atualmente Be inlagina, em suma, que 
as eoisas seriaB devem ser feitas tendo em vista os jo
gos; assim so pensa que e em vista da paz que e preciso 
conduzir bern 0 serio I.rabalho da guerra. Bem, 0 fato e 
que a guerra jamais pode nos proporcionar scja a rea
lidade seja a prornessa de urn jogo autentico ou de uma 
educac,:ao digna deste nome, os quais sao, a nosso ver, 
o que ha de mai;; serio. E a vida padfica que todos 
deveriarn vivee 0 maximo e 0 melhor possiveL Qual e 
entao a senda correia? Deveriamos viver Jlossas vidas 
parlicipando de ceetosjogos - sacrificando, cantando e 
danc,:ando - de modo a nos capacitarrnos a conquistar 
o favor divino e repelir nossos inimigos e vend~-Ios na 
luta. Por meio de que tipos de cant.o e dan(;a poderao 
ambos esses objetivos ser atingidos - i5tO foi em parte 
dclineado e os caminhos foram demarcadns, se acre
ditarmos que 0 poeta estli certo ao dizer: 

Tetemaco, tua propria inteligencia em parte te instruira. 
10' 0 Testo urn dciimon te suprini.; pais penso que Ii nlIonta
de dos dellses que dews teu na.5cimento e crescimento .• 

Nossos lactentes· • deverao compartilhar de mentali 
dade identica e acreditar que 0 que dissemos basta e 
que seus d6imons e a Divindade Ihe~ sue;erirao tudo 0 

mais IlO que tange ao~ ~acrificios e fiB 

deuses deverao hOllTar llas ctltac,:oes 
oferecendo pTimeiramente seus 
para depois granjear seu favor, e assim moldar SUIlS 
vidas em (~onformidade corn suu natureza, partillum
do ocasionalmente de alguIl~ Iumpejos da verdade 
ernbora nal) passell1 d,~ rnarionMes. 

Megilo: Tens 0 gerwro hUIrwno em conta, .~s-
trangeiro. 

o atenien.w': Nan te e;o;pantes, 1~legil(), mas anWs me 
perrloes. f: com '-' olhar fixn lIa Divindude e rnovido 
pOl' da que eu diss(' n qm·' disse. COIlcedamns, eonlLl
do, tie assim 0 queres, que a rac,:a hUJIlana nao e intei 
raTnenle Hwsquillhn e que mere"., lima seria aterH"ao. 
Retornando 0 nosso tenIa, cumpre eonsiderar que des 
erevemos eonstrU("tles para pllblicos bern (;om( I 
escolas em trcs Immres 110 centro da eidade e tambem 
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em torno da cidade e campos de trei 
de corridas para cavalos, organiza


ern tres 

ou 

Inens, que oe 

nao somente a 

vado a 

de urn inteiro, 0 

te a 

para a pratica de arco e f1echa e outro~ 


de tiro it longa distancia, tanto para a 
quallto para a pratica dos jovens. Se nossa descric,:.ao 
se rnostrou, entretanto, convlna que ago
ra deserevessemos t.ais cnisas mais expllcltamente pas
sando de Drescridles para a formulac,:ao de leis. Os pro

disciplinas resididio nessas cons
truc,:6es e serao estrangeiros pagos. Ensinariio aos sellS 
alunos toda" as materias que se relacionam com a guer
ra e a lJIusica; e nao ('abel'll a nenhum pai dccidir enviaT 

nao sell filho a escola, ao seu proprio crilerin. 
~Todo homem e todo rapaz", na lJIedida do possfvel 
serA obrigado a SA educar jn. que mais que filhos de 
seus pais des sao filhos do Estado. A lei que desejo ver 
prolllulgada estabelecera regulamentag.')es iden ticas 
para homens e mulheres, inclusive I) TneSTllO treinamen
to para estu;; ultimas. Nao afirmarei, lIlesmo sob 0 ris
co de tier objetado, que tanto a equita(;.ao quanto a 

que sao proprias para os homens, sao impr6
para as mulheres. Creio nas velha;; nurrativas 

que nuvi e estou ciente agora, haseado em minhas pr6
observac,:(jes, que existem rnilhares e rnilhares de 

II1ulberes chamadas saurom(itida.~··· ern torno da re
do Ponto···· ao auai,,; ,,;e illlJ)i)e. tal como aos hn· 

do rnesmo modo que os homens, 
ulla<;ao, COIIlO tambem 0 maneio do 

arco e de outras annas. A isto adiciono 0 arguIIlento a 
seguir. Diante da possibilidade desse costume sou le

afirmar que 0 IIS0 alualmente 
nos nos~os Estndos e ;;umamente irracioll 
aquele que irnped(~ hornells e rnulheres de 
junto,,; com todas StH)>; for<;as e tlnimo idenlieo os Ines

mos exerclcios. 0 resllltado disso e que todo Estado ou 
quase todo Estado ao custo das meSIllas e di
ficuldades acaba pOT ser apenas meio Estado em 

que urn erro surpreendeIl
set' cornetido por I1rn 

Clinias: I~' 0 que pllrece, mas realmente um grandE' flllme 
TO de coisos que ogora mencionaste, estrangeiro, estilo 
em cor~flito com Twssasformas de governo ordinc7rias. 
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Platao - As Leis 

o ateniense: Que seja, porem eu hav;a dito que permitirfa
mos que 0 raciocinio percorresse seu curso completo para 
que entao acolhe.~semos (l conclusao por nos aprovada. 

Clinias: Nesse aspectofalaste muito razo(loelmente e me 
com isso censurar a mim mesmo pelo que acabei 

de dizer. Partanto, prossegue no que pretendes como te 
parecer apropriado. • 

oateniense: 0 que me parcee apropriudo, C[{nias, eomo 
o disse antes, e que se a pOBsibilidade da oeorreneia 
de lal eSlado de coisa;; nan tivesse sido 5ufiejentemen
te eomprovada pOl' fatos, poderia ter sido con
tradizer 0 que propomos, mas do jeito que e, aqude 
que rejeita essa nossa lei ten} que recorrer a um outro 
metodo, Iwm como essa rejei<;ao nao atenuara. 0 

com 0 qual afirmamos em nossa doutrina que 0 "exo 
feminino deve partilhar corn 0 masculi11o, na maior 
medida p().~sil!el, tanto na educa<;ao quanto em tudo 0 

na verdade e forc;oso que eoncebamos 0 as
sunto sob easa 1uz. Supondo que as mulheres nao com
partilhassem com 08 homens no que diz respeito it to
talidade de seu sistema de vida, nao preeisariam elaa 
dispor dc 11m sistema diferente pr6prior 

Clinias: Decerto que precisariam. 

o ateniense: Pois bem! Qual dos sistemas atualmente 
em yoga indicarernos de prefereneia a este sistema eo
munital'io que estamos sugerindo agora que "e Ihes 
imponha? Sera 0 dos tracios, e de muitas outras tl'i
bos, segundo 0 qual as mulheres sao empl'egadas para 
arar a terra, euidar dos bois e das ovelhas e trabalha
rem arduamente como eseravos? Ou sen'i aqucle co
mum entre w)s e todos os IlOSSOS POV05 vizinhos? A 
rnaneira nA qual as mulheres sao tratadas entre nos 
presentemente e e:;ta: jllntarnos todos os nossos bens, 
como diz 0 llrlligio, entre quatro paredes e os cOTlfia
mos a intendencia das mulheres, somando ISso it sua 
administra«uo da:; navetas e de todos os tipos de lani
ficio, Ou determinaremoB para c1aB, ,Megilo, aquele sis
tema intermedilirio, n lacfmieo?... Segundo 0 qual as 
mo<;as partieiparn da gimistiea e da rrH'isica e as mu
Iheres se abstihn do trabalho com a la, mas tem que 
teeer elas mesmas em lugar disso uma vida que nao e 
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absolutamente trivial e tampoueo inutil embora ardua, 
avan<;ando, por assirn dizer, rneio caminho entre os 
cuidados e administra.;:ao domesticos e a forrna.;:ao das 
crian<;as, mas scm partieipar do militar, de 
maneira que Be aeontecer sel' necessario que lutem ern 
defesa de sua cidade e de seus filhos, serao ineapazes 
de manusear habilmente Uln areo, como fazem as 
amazonas,·· ou qualquer outro projetil, nao sendo ea· 
pazes tambem de ernpunhar Jan«a e escudo no estilo 
da deusa ••• se capacitando nobremente a Gombater a 
.,"'VIi"""";"" de sua terra natal e infundir 0 medo ao 
menos ao inimigo que as contcmplasse rnarchando 
como tropa organizada, Se vivessem desta maneira, 
eertamente nau ousariam adotar 0 estilo dos saurn
matidas, eujas mulheres pareceriam homens ao lado 
delas. Assim, em rela<;ao a essa materia, que louve teus 
legisladores lac6nicos quem De minha parte, 
nan saberia (:01110 alterar meu pensamento. 
que 0 legislador atinja 0 termo de sua missao, ao C011
trario de se deter no meio do caminho, permitindn que 
as mulheres cedam it indolcncia, ao luxo e a modos 
desregrados de vida, limitando-se ele H supervisionar 
o sexo masculino e assim legando, finalmenle, ao Eg· 
tado apenas uma metade da prosperidade ern 
da prosperidHde integraL 

Megilo: 0 que nos resta fazer, Cltn/:as? Permitirernos que 
o estrangeiro oprima nossa Esparta desta forma?···· 

Clinias: Sim, Visto que Ihe eoncedemos liherdade de 
se expressar e preeiso que 0 deixelllOi:! prosBeguir ate 
conduirmm5 a plena discussuo das leis. 

Megilo: Estas eerto. 

o atertiense: Posso entao me empenhar sem maior de
mora em dar continuidade a rninha exposi<;iio? 

CUnia.~: Sern dtivida. 

o aterdeTl.~e: Que gi'mero de vida levariam os seres hu
manos pressupondo-se que displlsessem de um mode 
rado suprimento de tlldo que e necessario, tivessern con
fiado todos os oficios a outras maos e suas fazendas 
aos escravos, produzindo-lhes 0 suficiente para satis
fazer suas modestas neeessidades?····· 
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Platao - As Leis 

sa las scparadas para os hornens e outras con
para 0 pessoal de casa, incluindo as m0i,i.as e 

suas nlues,· e que se encarregasliem de cada uma de&
sas saIlls tim senhor ou senhora respollsavcis pela dis
pensa do grlJpo, sua supervisao e a nhservayao de sua 
ennduta. E que an encerramento da refeic;ao 0 senhor 
e todo 0 grupo vertessem uma liba(;fio em honra dll

deuses aos aquela noite e dia sao dedica
dos, e finalrnente se retirassem para suas casas. Su
pondo que cstivessem assim organizados, niio haveria 
nenhum trabalho neeessario, de uma especie realnlente 

que lhes fosse reservado, tendo twlos des 
que prosseguir se engord< 

mUlIIOS, nao encrn correto nem bOln: nen} tampoueo IS 
que alguem que viva assim escape a sua sorte, 

e a sorte de UTn animal ocioso, cngordado na indoli'm
eia e, via de regra, eaiT nas garras de urn olltro animal 

urn que emagreee a ponto de se tornaf 
(~ 0650, minando slIa coragem no excesso de trabalho 
durarnente suportado. Ora, e provavel que 5e procu
rannos eneontrar esse estado de lequiHbrio entre tnt
balho ellazer plf'namente realizado exatamente eomo 
descrevemos ficuremos desapontudos cnquanto mulhe 

res, e casas permanecerem particulares, cs
tando essas coisas cstahelecidas como 

dos indivfduos; mas se 0 segundo rnelhor E~
todo· • agora descrito pudesse existir, poderiamos 1105 

contentur com ele, E, podemos afirmar, que cfetiva
menk resta para aqueles que vivem essa vida uma ta
rera que nao e de modo algum tacanha ou trivial, mas 
na verdad(~ quc e impoiita pOl' uma justa lei sobre semi 
ulIlbros como a mais de I.odas pois, enmpara
da com a vida alrnejuda numa vit6ria pltica nil (JUmpi
ca kl qual ralta inteiramente 0 lazer para (Jutras tare
fas, essa vida de que falamos que mui verdadeira
IHenl:" rnen'ce 0 lImne de vida - oS 

Ihor, lIlultiplament.e falta d.,. lazer ja que esta 

com 0 euidado da virtllde em geral do corpo e da ulma. 
Isto pnrque nil.(l deve haver nenhuma tarefa ,;e('llnda

ria para obstaI' n trabalho de suprir 0 corpo de seu 
exerdcio e nutri<,;iio pr6prios Oil /I alma de conheci
Incnto ,~ dOH costumes a eln cOllvenientes. Niln, nmn 
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todas as horas da noite e do dia siio suficientes para 

quem dda se ocupa extrair seus frutos de maneira ple
na c ampla. Scndo csta a natureza das coisas, sera ne
cessario elaborar urn programa para todos os hornen,.; 

nascidos livres indicando como deveriio empregar to
das as horas de seu tempo, eontinuamente, da aurora it 
aurora e nascer do sol de eada dia que sucede. Seria 

indigno que urn legislador se ocupasse de um sem-Illl
mero de pequenos detulhes prosaieos da 
dorncstica, pOl' exemplo determinar quanto tempo de
veriam ficur de toda noite os homens quc se pro 

u protegeI' todo 0 Estudo de maneira adeqllada e 
IHmterruptu. Que qualquer cidudilo, realmente, passl' 

as noites inteiras dormilldo, em lugar de dar urn exenl
pIn PITl slia e/lsa send" de meslllo sempre " prirneiro a 

10 se levllntar - esta pratica devenl scI' eOTlside

rada por todos eomo indignu de um hornem livre, qucr 
tenharnos essa reproVai,i.flO na eonta de um costume ou 
de uma lei. AJem disso, talllbem constitui pratica vergo
nhosa a scmhoru dn casa preeisar ser despertada 
servas em lugar de ser a prirneira a levantar-se e 

tar t.odas as servas, e se a CUSH inteira; e 0 quc 
comentarao ohrigatoriunwnte en tre 5i servos c scrvas e 

mesmo os mcninos_ E, despertando.se a nnite, poder-se-a 
com eerteza empreender UIl1H parcela de tare
fas, sejam do interesse do Estado, sejam do inl.ercsse 

domestieo, os magistrados nil. cidade e os scnhores e w; 
senhoras C'nl suas pr6prias casas.··· Pois muito sono 

nan c naturalrnente eonveni'~lIte nem aos nO:;60S corpos 
nCIn a~ nO~t;aH alnlas, nem tampouco no exercicio das 
atividades que Ihes sao pr6prias. lim hom ern udorme
cidn nao vale lIada, 0 H1eSlnO que ~e estivessp morto. Ao 

contra rio, todo aquele entre nu" que Be importa muito 
corn u vida e com 0 pen;mmenl0 pennmll~(:e desperto 0 

maxinlO po~sivel, reservando do sen telIlp" para 0 sono 

apenas u exigido p"lu sallde, 0 que (~ pOlleo nma vez 
bern formado " h;ihito. E governantes que. ficam vigi
lantes u noite flas eidades representam um terror pura 
05 nHdf(~it()res, sejam estes c!idadaos ou inirnigos, mubo 

ra objetos de respeilo e adrnirayao para os jus los '" tem
perantes. Esses governantes beneficiam tanto a si mes

mos quanto todo 0 Estado. 
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Plamo - As Leis 

A noite, se assim passada, alem de todos os outros be
neffcios indicados, conferini maior fortaleza as almas 
de todos que residem nesses Estados. Com 0 retorno 
do dia, as criafl<;:as deverao 8e dirigir aos seus educa
dores, pois como nenhuma ovelha ou outro animal de 
pasto deve vivcr sem a presenc;;a de um pastor, tamheIll 
nao podem as erian<,;as viver Bern UIll tutor· e eseravos 
sem um senhor. E entre todas as eriaturas selvagens a 
crian<,;a e a mais iutratavel; peIo proprio £ato dessa fonte 
de razao que nela existe ainda ser indisciplinada, a 
crian"a e uma criatura traic;;oeira, astuciosa e suma
mente insolente, diante do que, tern que ser atada, por 
assim dizer, por muhiplas nideas, a come\lar por quan
do deixa 0 cuidado da ama e da mae, quando eata com 
os tutores, que a norteiam ern sua puerilidade e de
pois disso com todos 05 professores de todas as moda
lidades de materias e li\loes, que a tratam como con 
vern a uma erian<,;a na~eida livre. Por outro lado, pre
cisa ser tratnda eorno um e5cravo·· e qllalqller ho
nlem livre que encontrar H (~riaTJ(da, 0 tutor ou 0 

~or agindo ineorretamente os ca~tigara. E todo 
que o~ encontrar [assim agindo] e nao puni-los devi~ 
damente estani sujeito, desde ja, Ii maior das degrada
,<oes··· e 0 guardiao da lei espe"ialmente selecionado 
para dirigir os assuntos da infaneia devera estar aten~ 
to em rela"ao liqude que presencioll as mas ac;;oes 
mencionndas e se omitiu quanto a aplieaT 0 castigo 
ne"es13ario, Heja pOT nao fazc~lo pura e simplesmente, 
seja pOl' apliea-Io ineorretamente. Ademais, esse hTlJar
diao da lei sllpervisionara incisivamente a eduea<,'ao 
das eriall\laS, moldando suas naturezas norteando-as 
sempre para 0 bem prescrito pelas leis.•••• Mas como 
edueara adequadamente a propria lei !'sse nosso guar
dian da lei? ... Pois ate 0 presente, a lei nao estabcle~ 
ceu ainda nada daro e apropriado. rndieou algumas 
"oi13a5, mas omitiu (Jlltras. Mas no que respeita a esse 
guardiao nao e admissivel que omita nada, mas neees
saTin que exponha plenamente tudo minueiosamente 
para que ele possa ser para os outros tanto 0 interpre
te quanto 0 alimentador. Quanto aos aS8untos referen
tes ao coral envolvendo meIodia5 e dan<"as, 05 tipos a se
rem selecionados, remodelados e cOllsagrados, tudo isto 
jli foi eoherto pOI' nos; nunca, entretanto, abordamos a 
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questao do tipo de literatura que e escrita sem metri 
ca.••••• E af indagamos: ~6 excelente supervisor das 
crian\las, de que especie deveria ser eSi:la prosa e de 
que modo teus disdpulos a dcveriio receber?" Sabes 
haseado em nosso previo discurso quais sao os exerd
cios marciais que precisam aprender e praticar, porem 
os assuntos que nao foram ainda, mell amigo, a ti de
darados pelo legislador sao os seguintes: em primeiro 
lugar, as letras, em seguida como tocar a lira e, tam
bem, a aritmetica, da qual eu disse que deveria haver 
quanta for necessaria a todos aprender de modo a su
prir os objetivos da guerra, da administra<,;ao dornesti 
ca e da administra\laO da cidade. Somado ao que e 
util aprender para essas mesmm; finalidades esta 0 

conhecimento dos cursos dos corpo:; celestes - estrelao, 
sol e lua na medida em que eada Estado se ve obriga
do a leva-los em considera<;iio. Eao seguinte que alu
do: 0 arranjo dos dias ern perfodos mensais, e dos me
5es erri anos, em eada caso de maneira que as esta\loes, 
eom seus respectivos sacrificios e festas, possam cada 
uma reeeber sua devida posi\lao, scndo mantidas se
gundo a natureza, e que assim possam gerar animo e 
alerta 1I0 Estado e possam prestar suas devidas hon
ras aos deuses, e possam ligualmente] tornar os "ida
dam; mais inteligentes com respeito a essas materias. 
ERBes pontos, meu amigo, ainda nao foram em absolu
to explieados a ti pelo legislador. Agora atenta euida
dosamente para que 0 que na sequencia deve Rer dito. 
Em prirneiro lugar, estas, como dissernos, insuficien
temenle instrufdo ate agora relativamente ils letras. 0 
ponto em rela\lao ao qual nos queixamoo e que, ate 0 

presente, a lei £laO disse a ti daramente se Hquele que 
6 para ser um bom cidadii!) devera devotar-ile a esse 

te, 0 IlleSTilO se dizendo em 
neste llIomento que e necessario que nao os negligen
cie. Quanto !.to estudo das letI'as, um pedodo em to1'no 
de trtlS anos sera razoavel para uma c1'ian\la de dez 
anos de idade; e qU<lnto ao estudo da lira a erian<;;a 
devera inicia-Io aos treze ano" e a ele se aplicar por 
tres anos. E quer a erian\la goste ou nao goste do estu
do, nao sera permitido seja a ela seja ao seu pai encur
tar ou alongar 0 periodo de estudo, eontrariando a lei; 

estudo assiduamente, ou ne!rli!reneia-l. 
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e aquelc que incorrer na deBohedi~ncia f1 lei sera priva
do das honras escolares que mencionarei logo na se· 
qi.iencia, E durante esses peTlodos, que assuntns deve
rao as crian<;;as aprender e os professores ensinar e 0 

que cabe a ti aprender primeiro. Deveri'io se oCllpar daB 
letras 0 suficiente para se capacitarem a ler e escrever,· 
Nao ha necessidade de exigir uma destreza superior no 
escrever ou uma maior beleza no mannscrito daqueles 

progresso no perlodo estabelecido for demasiado 
lento. Quanto as li<;;o(;s de leitura, ha composiyoes eseri· 
tas nao musicadas, scja mctrificadas ou destituidas de 
divisoes ritmicas eomposic;ocs merarnente proferidas 
em prosa, desprovidas de ritmo e harmonia. E 
dot; mu itos eompositores dessa espeeie nos Icgaram es
eril05 perigosos.· • Como lidareis corn etes, l) meus ex
cclentes guardioes das leis? Ou que metodo de eom eJes 
lidar 0 Iegislador corn justeza deterrninara? A perplexi
dade deste sera 

Cllnias; 0 que issn, estrangeiro? f~ evidente 
que estas te a ti mesmo e estas pasmo? 

() aleniense: Est>is certo elll tua suposiyao, Clinias. 
Como sois meus parcciros nesla invf'stiga"ao das leis 
devo explicar-vos () qlle fie afigura raeil e () que se afi· 
gura difici!. 

Clinias: Bem, ao que em rduc;ao a elas estas aludindo 

ugora equal e " IraIlstorno que te acomet"? 

o ate/liense: Dir-te-~,i, pois nao cnada facit sustentar 0 

eontrario do que repelem IIIuilas milhare,.; de Iinguas. 

Clfni(ls: Mus vejarnos. Aereditas que os pontos nos quais 
nossas eonelllst>e:; anteriores a resneitn das leis eontradis
serum as ordinaria:; foram poueos e irrisorios? 

() atenicflse: Tua ohservac;ao ehastante justa. Elltendo 
que me cllllvidm; agora que 0 caminho que {, detestavel 
a muitos (~ para outros atraellte, OUlros possivelrnentc: 
nao em rnirnero inferior (ou, se Incnos numerosos, segu
ralllcnte IIUO rrWIlOS competent(;s) estas, digo, rne con
vidHlldo a Hle "venturar corn este Illtill10 grnpo a pros
seguir ollsadamente e sem descanso ao longo do earni
nho da legislayao definida pOl' n0550 presente discllrso. 

C[inias: Certa mellte. 
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o alcniense: Entao m'lo deseansarei. Em verdade de
daro que ha entre nos poetas que eompoem versos inu
Ineraveis: hexametros, trhnetros e loda metrica que 
podeis meneionaT, alguns tendo por objetivo a serie
dade, outros a eomicidade; e com esses eseritos, dizem 
muitas milhares de pessoas, que devernos educar e 
empanturrar os joveus se pretendermos dar-Ihes a cor
reta educac;iio, enchendo seilS ouvidos de leituras e suas 
eahe<;;!ls de Ji,,6es, a ponlo de aprenderem de cor todo" 
os poetas.· •• Outros eompilam as obras de todos os 
poctas, produzindo coletaneas e reullilldo passagens 
inteiras, no:; afirrnando que e preeiso que um menino 
saiba tudo isso de cor e 0 mtenha na memoria se dese

que ele fie torne born e 8ab10 como rmmltado de 
uma ampla e variacla gama de instruyao. Costarias que 
ell dissesse agora francarnente a cssas pessoas 0 que 
esui eHado em suas afirma<;;5es e 0 que esta. certo? 

Clinias: E daro. 

o ateniense; Como poderei numa umca frase aeerea 
de todas essas pessoas exprimir urn 
Bern, talvez deste modo, com que todos eoneordarilo, 
a saher, que tndo poeta proferiu muito de bom e rnuito 
tambern que e mau, de forma que sou levado a afir 
IIIar que uma ampla gamH de aprendizado envolve 
pengo para as 

Clinias: Que ('ollselho darias entao ao guardiao cIa lei? 

o aleniense: Aeercu do 


Cl£nias; A(~erea do modelo pelo qual se guiaria corn res

peito aos atisuntos espedfieos eujo apmndizado ele per
mitiria 011 proilli ria as crianya8. Diz-nos e sern hesita<;ao. 

o alenierlse: Pamee, rneu hom Cli(lias, que nisso COllto 

corn UIll hoeado de sorte. 

CUnlas; 0 que queres dizer? 

o ateniense: Que quanto 11 urn modelo nuo estou in 
teiramellte perdido. Dois ao IIIIlyar urn olhar agora as 

estamos nos ocnpando desde a 
aurora nt~ esle II1omento e istn, imugino, nan sem 
alguma ajuda divina me pareceria que foram mol
dudas exatamente como urn poema. E n30 e de se sur
preender, talvez, que ell tenha sido assaltado pOl' III1l 
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j 
sentimento de intenso prazer quando contemplei todos 
os nossos discursos enfileirados, como por assim dizer, 
em rigorosa forma<;ao militar; de todos os diversos dis
cursos que ja ouvi ou Ii, seja em poemas ou num livre 
fluxo de palavras como 0 nosso, eles me impressiona
ram como sendo nao apenas os mais adequados, como 
tambem os mais convenientes para os ouvidos dos jo
yens. Em nenhum lugar, acho, poderia eu encontrar urn 
melhor modelo do que esse para apresentar ao guar
diao da lei que atua como educador, de modo que fizes
se com que as crian<;as fossem ensinadas por seus mes
tres mediante esses nossos discursos e outros que Ihes 
assemelham e se Ihes aproximam; e se acontecesse que 
em sua busca ele desse com poemas ou escritos em pro
sa, ou meros diocursos verbais e nao-escritos aparenta

dos aos nossos, ele nao deveria negligencia-Ios de modo 
algum e, pelo contrario, fazer com que fossem escritos. 
Primeiramente, teria que obrigar os proprios precepto
res a aprender esses discursos e louva-Ios, aqueles que 
deixassem de aprova-Ios nao devendo ser empregados 
como colegas, porem sornente os que aprovassem 0 seu 
louvor aos discursos, aos quais confiaria 0 ensino e 0 
treinamento da juventude. E permite-me aqui encerrar 
minha homilia no que toca aos mestres da escrita e as 

obras escritas. 

Clfnias: A julgar pela nossa inten<;ao original, estran
geiro, certamente nao acho que desviamos da lillha de 
racioeinio que pretendiamos. Mas considerando 0 as
Bunto como um todo, e dificil, indubitavelrnente, ter 
certeza de que estarnos com razao ou nao. 

aatenierzse: Isso, Clfnias, como costumarnos dizer, pro
vavelmente se fara mais claro quando chegarmos ao 
fim de nossa exposi<;ao inteira relativa as leis. 

Clfnias: Isso e muito verdadeiro. 

a ateniense: Depnis do mestre da escrita, nao devemos 

nos na sequencia nos ncupar do mestre da citara? 


Clfnias: Certamente. 


aateniense: An atribuir aos mestres de eitara suas obri

ga<;6es proprias no que respeita an ensino e treinamen
to geral dos assuntos pertinentes, e-nos imperioso, a 
meu ver, ter ern mente nossas declara<;6es anteriores. 
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CUnias: A quais declara<;6es tu te referes? 


a ateniense: Dissemos, suponho, que os cantores sexa

genarios de hinos dedicados a Dionisio deviam ter per


cep<;ao excepcionalmente aguda relativamente a ritmos 

e cornposi<;6es harmonicas de maneira que ao lidarem 


com representa<;6es musicais de uma especie boa ou rna, 

pelas quais a alma e emocionalrnente afetada, pudes


sem ser capazes de discernir as reprodu<;6es boas das 

mas, e rejeitando esta ultimas pudessern produzir as 

outras ern publico, e encantar as almas das crian<;as 

cantando-as e assim desafia-Ias todas a acompanha-Ios 


na aquisi<;ao da virtude por meio dessas representa<;6es. 


Clfnias: E bern verdade. 


a ateniense: Assim, com 0 fito de atingir essa meta, 


tanto 0 mestre da lira· quanto seu aluno tern que 

empregar as notas da lira conforme a diversidade de 
suas cord as, atribuindo as notas da can<;ao notas que 
sintonizem corn as notas das cordas.· • Mas quanto 

a divergencia de som e variedade das notas da lira, 
quando as cordas tocam uma melodia e 0 compositor 

outra, ou quando resulta uma combina<;ao de notas 

baixas e altas, tons lentos e tons rapidos, sons agudos 
e graves e todos os tipos de varia<;6es ritmicas as no
tas da lira, reprovamos 0 uso de todas essas compli

ca<;6es com alunos que tern que absorver rapidamen

te, num periodo de tres anos, os elementos uteis da 
musica, pois 0 choque dos opostos entre si impede a 

facilidade do aprendizado, e acima de tudo, os jovens 
deveriam aprender com facilidade, visto que as li<;6es 
que Ihes sao impostas nao sao nem poucas nem pou

co extensas, li<;6es estas que serao indicadas pnr nos

so discurso na sequencia em momento oportullo. Por
tanto, que nosso educador regulmnente essas rnateri 
as da maneira estabelccida. No que toea ao carater 

das proprias melodias e letras que os mestres de coro 
deverao ensinar, nos ja 0 explicarnos de modo minu
cioso e extensivo.· •• Afirmamos que em tod05 06 

casos deveriam ser consagradas e adaptadas as fes

tas apropriadas, revelando-se assim bene£icas aos 
Estados fornecendo-lhes diversao propicia. 

Clfnias: Isso tambem, verdadeiramente, tu 0 explicaste. 
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o aleniense; Sim, muito verdadeiramente. Quanto It essa 
adaptayiio, devemos transmitir este encargo e supervi
sao ao diretor musical, e que a boa fortuna 0 ajude. E 
5uplementemos nossas anteriores observayoes relativas 
adan<;.a e gillllstica corporal em genu. Tal como no caso 
da uu'tsicu suprimos as regulamentuyoes que faltavam, 
devernos agora fazer 0 mesmo COIn referencia a 
ca. Sera que eoncordamm; que tanto rneninos COIllO 

meninas devem aprender daJlya e ginastica? 

CUnias; Sim. 

o ateniensc: Entao para suas praticas seria mais apro
priado que 08 meninos dispusessem de mestres de dan
~a e as IneninaH, Ineslras. 

Clfnias: Admito-o. 

o atcniense: Convoquemos mais uma ve7. 0 honlCm ao 
cabera a exeelH;'iio da maioria dessas @briga.;;oes, 

o diretor dos assuntos infanto-juvenis, 0 qual, supervi
sionando tanto a musica quanto a ginastica dispora 
de poueo tempo de Colga. 

CUnias: Como senl. de capaz, na Aua idade,· de su
pervisionar tantos assuntos? 

o ateniFmse: CoiBa bastante {{ICi! pois a lei Ihe concede 
e continuara a Ihe conceder 0 din~ito de se associar a 
todos os homens (' rnulheres que dcsejar que 0 ap6iem 
nessa dire.;;iin e Hupervisao. Etc sabeni quais as pessoas 
eertas a serern eseolhidas, e se mantera ansioso para 
nao cO.meter deslizes nesses assuntos, reconhecendo a 
gra.ndeza de seu cargo e sabiamente 0 tendo em eleva· 
do respeito, e cOIlRervando tall1bt'im a convic(;l'io de que 
enquanto os jovens fOl'ClI1 hem edueados, 0 Estado nH
vegara Iem aguas tranqiiilasl como e preeiso; easo con
trario, as conseqiitmcias serao tais que seria proibiti 
vo a n6s a elas nos rd'erirll1os, eomo nan 0 Caremos ao 
nos ocuparmm; emn um novo Estado, pOl' tem"r £lOS 

demasiado sllpersticiosos. •• Ademais, no toeante a es
sas IlIatel'ias que se relaeionmn aos mOv1mentos da dan
<.;a e da ginlistiea, jli nus ucuparnos largamente. Estahele
""mos aH forums de ginasti(:a e todos os exercicios fisicos 

ao treinarnento rnilitar, 0 uso do arco e todos os 
tipos de projt'iteis, 0 emprego do escudo leve e arUlHS pc
sada" de tnda eSpecte, evolu.;nes tMicas, marehas das 
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eompanhias, fonuagoes de acampamento e tndos os 
detalhes do treinamento da cavalaria. Em todas estas 
<ireas devem haver instrutores pllblicos rernunerados 
pelo Estado e seus alunns devem ser nao so os rapazes 
e homens do Estadn, como tambt'im as rno~'as e mlllhe
res que ja tern compreetlsao dflssas mate.rias, que de
verao scI' treinadas em todos os movimentos requeri
dos pelo manejo das arrnas e no combate desde meni
nas, e an Be tornarem mulheres, partfeipes das evolu
",.nes, forma.;;oes de fileiras, deposigao e retomada das 
arnws, e islO - se nao por mItra razao - ao men os pOl' 
esta, a saber, se algum dia for necessal'io que os guar
dioes das criangas e do resto do Estado deixern a eida
de e marchem na totalidade das tTOpas, essag mulhe
res sejmn, pelo menus, eapa7.es de tomar seus lugarcs; 
enqllanto se, por outro lado - e se trata aqui de uma 
contingeneia absolutamente possivel - um exercito in
vasor de estrangeiros, brutal e poderoso, fon;ar uma 
hatalha em torno da pn')pria cidade, entao oeorrerft 
uma nrnarga desgra<;a para 0 Estado Be suas rnulhereg 
tiverem sido ta.o mal educadas 11 ponto de serem meso 
IllO earentes de vontade para agir como as maes dos 

que se defrontam eom as feras mais podero

sas em defesa de suas Jlinhadas, • •• e, ao contduio, ••• (;0";,,,el{j,~ 0 
negando-se a afrontar todos os riseos, e a pn'lpria mor
te, fugissem diretamBnte para os ternplos, lotando to
dos os santmlrios e sitios sagrados, e tra7.endo ahuma
nidade a mare.a infamante de ser a especie mais covar
de efllre tndas as esp6eies de seres vivos. 

Clinias; Por Zeus, estrangeiro, se algurn dia isso sU<~('
desse a urn Estado, seria a eoisa rnais desonrosa, alem 
do eTlorme infortunin. 

() ateniense: Portanto, sera que podemos fonnular esta 
lei, a imber, que as Inulileres nao deverao deseurar do 
treinamento militar, mas que todos us cidadiios, tanto 
hornens quanto IIIulheres, devera.o estar atentos a de~ 

CUflia,~: En partieipo dessa opiniiio. 

o aieniense: No que diz respeito a luta, alguns aspee
tos forarn explicitados, rnas nl'i.o expticamos, a Iuell ver, 

que e 0 aspecto mais importante, tampoueo e 
facil dc, ser expresso mediante palavras sem a aiuda de 
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uma ilustravao pratica. Sobre esse aspecto nos decidi
remm, [logo na sequencia] quando a palavra acompa
nhada da aya.o podera dernonstrar claramente esse fato 
em rneio aos outros meneionados, a saber, que a luta 
desse tipo e, de lodos os movimentos, de longe 0 mais 
ligado ao combale militar, e tambem que nao e este 
ultimo que devc ser aprendido pOT causa do primeiro, 
mas que, pelo contrario, e 0 primeiro que deve ser pra
ticado por causa do ultimo. 

C[{nias: Quanto a isso, tens razao. 

o atenien.m: Dc momento, que isso seja suficiente como 
das funvoes de lIma escola de IU1.a. Quanto 

aos outros movimentos do corpo todo, dos quais sua 
parte pri ncipal eadequadamente eharnada de danya, • 
vislumbramos duas espeeies: a primeira representan· 
do ° movimento solene de belos corpos e a outra repre
sentando 0 movimento ignobil de eorpos e a par
tir dauui temos duas subdivisoes de ambas. Da 
de nobre ha, pOl' urn lado, 0 movimento e 

de bdos corpos e alma" ''''~n;~cn envolvidos 
nllm estorvo VlOlento, e pOl' outro lado) ha 0 movimen
to de uma alma lIlode1'ada vivendo num estado de pros

e prazeres moderados; este ultimo de 
danya chamaremos) em eonformidade corn sua natu
reza, de padfico. A dan.. a guerreira, que edistinta da 
padfica, pode-se dar apropriadarnente 0 norne de 
rica, a qual represenla, por urn lado) os rnovimentos 
que se faz para evitar todos os assestado5 de 
perto ou de longe, lanvar-se de lado lateralmente, r& 
cuar, saltar em altura, abaixar-se, e pOT out1'o lado, os 
movimentos contT{lrios, estes que Goncernem as P05tu
ras ofensivas e p1'ocurarn imitar 05 movimentos do tiro 
de a1'CO ou do lanvamento dos dardos, ou os gestos para 
assestar de pertn quaisqller golpes. Em lOdos csses 
casos, a avao e a tensao dOB tendoes sao corretos quan 
do hft uma represclltayao de belos corpos e almas ern 
que a maioria d08 rnembros do corpo eestendida reti
lineamente. Declararnos ser esta a representavao cor
reta, mas 0 tipo oposto, errado. Na danya pacifica 0 

ponto a seT considerado em tod08 os casos e Be 0 execu
tante, ern suas se conforma ou nao an TlO

bre tiDo de danea como convem a hom ens que respeitam 
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a lei. Assim, em primeiro lugar, devemos estabelecer 
uma frontei1'a entre a danva questionavel e a dan~~a 

Toda danva do tipo baquico e cultiva
que se entregam a imitavao embria
Pas, Silcnes e satiros)·· que servem 

referencia a esse tipo de danya) executando certos 
ritos de eXDiacao e iniciacao nao Dode ser facitmente 

cente a qualquer olltra categori 
correto de defilli-Ia me pareee ser 0 

tanto do tipo pacifico quanto do guerrei1'o 
mos que tal especie de danva e impropria para 0'; nos
sos cidadaos. E tendo assim a descartado e elimillado, 
poderemos agora retornar aos tipos guerrei1'o e 
eo que) inquestionavelmente, se referem a TU'I";.· • • 0 
genero da Musa pacifica, pelo qual se hon1'a mediante 
a daTH;a os deuses e os filhos do>; deuseo) cOTlsiste em 
terrnos gerais de toda danva exeeutada soh a inspira· 
vao de urn sentirnento de bern-estar. Deste genero pode
se distinguir duas subdivisoes: umfl delas apresenta 
urn canher mais jubiloso) sendo apropriada aqudes 
que eseapararn de uma situayao de difieuldades e pe

para urn estado de felicidade; a outra est{1 ligada 
mais a preserva..ao e aumento das venluras 
tcntes, exibindo eonsequentemente urn jllbilo de cara
ter menos ardente. Nestas eondiyoes, lodos 0;\ seres hu
manos movem "eus corpos rna is intensamente quan
do suas aleg1'ias sao maiores, nwnos intensamente 

sao menores; aIem disso, os movem menos in
tensamente uuando sao mais moderados e melhor trei· 

illtensas dos Illovimenlos; e eIn 
teja nsando sua voz, scja nUlna canyao 
curso e capaz de manter sell corpo complctamentc em 
repouso. Dal, quando a de coisas expres
sas por meio de gestol:? Burgin, toda a arte da 
dan .. a. Em tod05 esses ha entre n6s quem se 
mova em harmonia com ;leu terna e ha quenl nan <) 

fao;:.a. Muitos dos nomes dados nos tempos antigo:; sao 
dignos de nota e louvor pur sua exceleneia e poder des
eritivo, sendo urn destes () nome dado as dallyas dos 
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homens que se eneontrarn num estado de bem-estar e 
que se entregam a prazeres de um tipo moderado. Quao 
verdadeiro e quao musical foi () nome tao radonalrnen
te aplicado a essas dano:;as pelo homern (quem quer 
que tenha sido) que as chamou pela primeira vez de 
emelia,~ e estabeleeeu duas especies de boas dano:;as: a 
guerreira, chamada· de pirrica e a pacifica charnada 
de emelia, conferindo a cada uma scu nome apropria
do e harrnonioso. 0 legisladordeveria esbo(far a des

dessas daw,:as e 0 guardiao das leis pesquisa
las, e as tendo investigado, cmnbinar as dano:;as com 0 

resto da musica e atribuir 0 que delas e conveniente a 
cada uma das festas sacrificiais, distribuindo-as por 
todas as festas. E quando tiver consagrado assim to
das essas coisas na devida ordem, devera doravante 
nao fazer qualquer a/terao:;ao em tudo que se refira a 
danya e ao canlo, de sorte que a cidade c seu corpo de 
cidadaos prossiga de uma e mesma maneira, desfru
tando os meSIIlOS prazeres e vivendo semelhantemen
te de todas os modos possivcis, c assim passar suas vi
das felizes e bem. Com respeito as a<;oes dOB belos cor
POB c das aiman nobres no que diz respeito ao assunto 
do tipo das dan<;as que aprovamos como corret... te
mos como coneluida nOBsa tan"fa. Devemos agora pro
ceder ao exame e <'1 avalia<;ao das a(;iies dOB eorpos dis
formes, das id(~ias disformes e dOB homens dedicados 
a eomedia, eonsiderando-se tanto 0 discurso quanto a 

e as representao:;oes dadas por todos esses GO

m(~diantes. Isto porque, se almejamos a sabcdoria, e 
mpossivcl aprcllder 0 serio sem 0 c6rnico, ou qllalquer 

elemento de dois contnhios sem eonsiderar 0 outro; 
mas col()(~A-los ambos em pratica e igualmente impos
sivd caso se prctenda partieipar ao nWIlOS de lIma 
pequena pan~ela da virtude; aliAS, e preeisamente pOT 
esta raziio que se deve aprender 0 comico a fim de 
evitar sempre fazcr ou dizer qualquer coisa ridlcula 
por ignoriineia quando nao se deve_ Imporemos tal 
imita\iiio aos escravos e mercenarios estrangeiros e 
nellimma "eria atenyaO jal1lais sera a ela devotada e 
nem devt~n\. qualquer homem livre ou mulher livre se 
prestar an seu aprendizado,· devendo sempre haver 
algurn aspecto novo em sellS espetaeulos de irnita(iiio_ 
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Que sejam, portanto, essas as regras para tndas aquelas 
diversoes provocadoras de riso que todos nos chama
mOB de comedia, formuladas seja por for<;a de lei seja 
por for<;a de argumenta<;ao. Agora, no que lange aos que 
ehamamos de nOSSOR poetas serios, os tragicos, imagi
nai que alguns deles se aproximassem de nos enos in
dagasnem ~ssim: "0 estrangeiros, devernos ou nao deve
mOB visitar a vossa cidade e pais e exibir nossa poesia? 
Ou 0 que decidintes fazer a respeito disso?" Qnal seria II 
correta resposta a ser dada a essas inspiradas pessoas 
em reiao:;iio a isso? A meu vcr, esta deveria ser a respos
ta: "Excelentfssimos estrangciros, nos mesmos, na me
dida de nossa capacidade, som05 os autores de I1ma tra
gedia a Hm tempo superlativamente bela e boa; toda 
nossa constitui(iiio tem como uniea razao de ser imitar 
a mais bela e rnelhor vida, no que consiste verdadeira
mente, a nosso ver, a mais autentica das tragedias. As
sim somos eompositores das mcsmas coisas que vos, 
vossos rivais eomo artistas e atores do drama mais belo, 
o qual somente a lei verdndeira estli naturalmente apla 
a criar. Nao imaginais, pois, que perrnitiremos em qual
quer tempo que instaleis vosso palco an nosso lado na 
agora e que daremos permissao aos vossos alores im
portados com suas doces melodias e vozes mais altas 
qlle as nossas para arenga.r mulheres e erian(ias e toda 
a II1ultidao, e dizerem nao as mesmas coisa::; que dize· 
mOB sobre as rnesmas instituio:;oes, rnas, ao eontrario, 
coisas que sao, na sun maioria, preeisamente 0 OP05tO. 

Na venlade, tanto nos mesmos quanto todo 0 Estado 
estariamos eompletamente loueos se pennitfssemos que 
fizesseis eomo eu disse, antes que os magistrados tives
sem deeidido se vossas eomposio:;oes sao merecedoras de 
enuncia<;iio e apropriadas para publica<;uo. Assim, ago 
ra, v()s filhos oriundos das Musa" lastimosas, principiai 
por exibir vossos cantos lado a lado eonl os nossos dian
te dos magistrados e se VOS50S enunciados pareeerem 
identicos aos nossos ou mdhores, vos concederemos um (II" ~r,1n. ~(!hli nndo (! 

coro,· • rna;; se este niio for 0 caso, rneus amigos, nada 
poderemos fnzer." 

sejam esses, portalllo, os costurncs regrados pclas 
leis relativamente as dan(ias e seu aprendizado, man 
tendose distintos 0 que IS para os escravos e 0 que e • • • il!eh ,;\ 
para os senhores, se v{},; 0 concordais.••• 
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C[{nias: Esta. claro quc agora concordamos com i1:l80. 

o ateniense: Permancccm aindu para 01:1 nascid05 li
vrcs tres camos do aprcndizado: dcstcs 0 primciro IS 0 
dilculo c a aritmctica, 0 segundo a arte da medigao 
das exl.ensoes, da;; superficics e dOl:! solidos e 0 tcreciro 
diz respcito ao eurso dos astros e a forma de seu 
to natural urn em rclagao ao OIItrO.· Todas estas cicn
cias nao devem ser estudadas com minuciosa preCi8aO 
pcla maioria dog aluTlos, mas apenas por alguns sele
cionados, que diremos quem serao quando estivermos 
proximos do fim [deste tratado das leisl, visto que este 
sera 0 lugar adequado para tal. Quanto ao grosso dos 
alunos, se por urn lado seria vergonhoso para a maio
ria dcles nao compreender todas essas partes [das eicn
cias] que sao com justiga consideradas necessarias, 
e que se admita que nao e faci! e mesmo abso
lutamente possivel para todo estudante penetra-las nas 
sual:! minucial:!. Bem, a parte nccessaria delas c 
slvel rejcitar e provavelmente era isto que estava na 
mente do autor original do provcrbio que diz que "nao 
!:Ie vera iamais nem mesmo a Divindade lutando eon
tra a necessidade",· • quercndo dizer eom isso, eu 
suponho, todos os de neeessidadcs que sao divi
nas visto que em as necessidades humanas, as 
quais muitas pessoas aplieam 0 proverbio ao 
cs~e proverhio entre todos os proverbios seria, de mui
to, 0 mai5 fMuo de todos. 

CHnius: E que neeessidades, estrangeiro, pertmentes H 

essas cieneias uao sao desse tipo, mas divinas? 

o ateniense: Aquelas, aeredito, que tem que ser prati
cadas e aprendidHs pOl' todo deus, ddimon e her6i quc 
quisererrl ser seriaHH~nte eOlnpetentes para 
liar a humanidude. Urn sel' humano certarnente es1a
ria longe de se tornar divino se fosse incupaz de apren
der a natureza do I1l1l, do dois, do tres e dos IllJmerOS 
pares e impams em geral, e se 1udo desconhccesse a 
respeito do eon1ar e nao pudesse selPJ(~r contar TIWS

Tno 0 din.., a lloitp COIliO distintoH objctos, e se fosse 
aeerca da~ l'twnlu\;iins do sol e da lUll e de 

todoR os outro" astros.· •• Supor, portanto, que to
do" esse;; estudo,.; nan s:'Io n('cess(lrivs para alguem qun 
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pretende entender ao menos 0 que hli. de mais 
[e singular] nas THais bclas ciencias e lIma suposigao 
sllmamente tola. A primeira coisa que temos que com

eorretamente ei8tO: que rHmos do estudo em 
particular e preciso aprender, quantos, como e quan
do, e qual ern reia"ao Fi qual, equal separadamente e 
o metodo de combina-Ios. Feito isto, e com esse estudo 
como introdutllrio, poder-se-a 8e proceder ao aprendi
zado do resto. Este e 0 procedimentn natural determi
nado pela necessidade, contra a qual, como dedara
mos, nenhum deus IUla ou jamais lutllra. 

Clinias: 8im, estJ"angeiro, essas tuas explicagoes pare
cern realmente estar de acordo corn a natureza, e ter 
conte\:"\do verdadeiro. 

o ateniense: IS8n e realmente a verdade sobre a mate
ria, Curzias, mas promulgar como lei esse nosso progra
ma emIla difkil tarefa. Promulgaremos isso com maior 
preci"ao, se cOIlcordares, nurna ocasiao posterior. 

Clinias: Tu nos parerJ:~, estrangeiro, muito receoso com a 
inexperieneia habitual de nossos palses relativamcnte a 
esses estudos. Mal:! erras no teu ternor. Portanto, nlio te 
detenhas em tua cxposio;:ao, tentando 8iro leva-Ia adiante. 

o ateniense: Estou realmente atemorizado com 0 ba
bito que menrionastc, mas estou ainda mais alarrna~ 
do com as pessoas que tomam ..,ssas mesmas ciilncias 
para estudo e 0 fazem tao mal. A completa e absoluta 

delas jamais chega a ser alarmante e tam
POllCO eonstitui um imenso mal. Muito mais danoso c 
uma ampla variedade de conhecimento e aprendiza
do com.hinados corn mau treiIlHmento. 

Clirzias: Jsso everdadeiro. 

o aterziense: Sera imperioso en tiio, que a,,; 
criangas nascidas livres devem tanto dessas 

quanto a in Illllenivel m Illtidao de criam:;as 
do Egito aprende juntHmente corn "uas Ictras. Em 
meiro lugar, no que tange a contar, forum invenladas 

para II al'rendizado da erianga jil na tenra ida 
de, utilizando jogos e divertimellto, seja dividindo 
rna"as e o,roas de rnaneira que UIIl Inesrno mlmero to
tal se distribua a um grupo maior um grnpo menor, 

elm;sifieando no tl1l!!ilato .., na luta 0:'; pugilistas e 
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Illtadores em impares p pares, tomando-os alternada e 
consecHtivamente em sua ordpm natural. Ademais, 
num jogo os mestrcs misturam rccipicntes feitos de 
ouro, bronze, prata e metais sernelhantes e outros os 
distribuern em grupos de um tipo linico, adaptando as 
regras da aritmctica elementar ao 
aos alunos nas sua futuras tarefas de 
duzir e fazer marchar os excreitos ou rnesmo na admi
nistrayao domestica, tornando-os mais preparados ern 
lodos os sentidos para seils proprios aiisuntos e mals 
alertas. a proximo passo a ser dado pdos professores 
seria eliminar atraves da adminislrayao de liyoes 50

bre pesos e medidas urn eerto tipo de ignoraneia, ao 
mesmo tempo absurda e desastrosa, que e naturalmen
te inerente a todos os seres humanos, no toeante a li
nhas, superficies e 861id05. 

Clinias: A que tu te referes e de que espeeie 
e ela? 

o ateniense: Mell earo 

vampntp a essa materia, ell 
do; pareccu-me mais a 
ti"ics do que a de seres humanos, e me senti eTlvergo
nhado mio apenas de mirn rnesmo, mas tambcm de 

• eve,! LA cRrruhOicn. todo () mundo grego.· 

(I1.L) 	 Cltnias: Por que? Diz-I1os 0 que queres dizer com 
est.nmgeiro. 

o alerzien.~e: Na verdadB jti. ... eHtou fazeTldo, mas me 
melhor fazendo uma pergunta. Responde

me com brevidade: sahes 0 que e uma linha? 

CUnias: Sim. 

() al,miense: E UIlla 

Clfnias: Cerlamenle. 

o (lteniense: E sahc" qlle essas sao dUBS t:Olsas, que a 

terceira coisa mai" pnlxima d .. ssas e 0 s6lido? 

Clfnias: Sei. 

o (lteniense: E w::!n adwH que todas as If!"S sao entre::;i 
cornensllTlJveis? 

Clfnias: 8im, aeilO. 
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o ateniense: E aereditas, suponho, que sao realmente 
comensuraveis entre 6i a linha COIn a linha, a 
eie com a superHcie e 0 s61ido corn 0 sMido? 

CUnias: Nao ha duvida. 

o ateniense: Mas supoudo que dessas dimeTl
soes nao sao Tlem absolula Tlem moderadulIlente co
mensunlveis, algumas 0 spndo e outras nao, conside
rando-se que em tua opinii'io todas 0 sao, °que pensa
rias do teu estado mental a delas? 

Cltnias: Evidentemente esse meu estado seria.deplonivel. 

o aleniense: Ora, TlO que toea a da linha e da 
superficie com 0 s6lido, OU da e a linha reei
procamente, nao imaginmnos todos n6s gregos que sao, 
de alguIIl modo, comensuniveis entre 5i? 

Clinias: Com toda a certeza. 

o ateniense: Mas se n ao podem assim ser medidos de 
nenhum rnodo Oil meio, enquanlo, como eu disse, 
todos n6s grego5 imaginamos que podem, nao esta
remos certos de estar envergonhados por todos des 
ao dizerrnos "(') v6s, nobiIfssimos entre os gregos, nao 

sera essa urna daquelas coisas 'neee"sarias' que afir 
mamos ser Hma desonra nao conhecer, mas na qual 
a cieneia das verdades elementares nada apresenta 
de 

Clinins: E como 

o ateniense: A se somarem a essas ha outras matcrias, 
que lhes silo estreitamente relacionadas, nas quais re
gistramos a ocorrencia de muilos erros que sao quase 
afins aos e!TOS rnencionados. 

Clinias: E quais sao des? 

o ateniense: Problemas COTlcernentes a natureza es
sendal do comensuravcl c do incornensuravel. I~: islo 
que c preeiso exnminar e distinguir sob penn de se 

totalmcnte inlltil; sao esses os pro
blemas a serenl IIllltulilllente propostns, passatem
po muito mais refiTlado para os velhos que {) 
de damas. 

C!inias: E indllbitiivd. E, nfillal, nan parcee haver assim 
muita diferenya entre 0 jogo de damas e esses esrodo5. 
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() uteniense: E, portanto, Clinias, Hustento que tais as
suntos tem que ser aprendidos pelos jovens pois nao 
sao, na verdade, nem prejudiciais nem dificeis, e quan
do aprendidos via jogo nao provocarao qualquer dana 
ao nosso Estado, mas sim beneficios. Se qualquer con
testa;;;ao surgir, que ou';,amos quem contesta. 

Clinia~: Esta claro que sim. 

a atenien.~e: Bern, se esse for daramente 0 caso, ,widen
temente adolareInos esses assuntos; Inas se nos parecer 
daramente ser 0 conlrario, nos 06 deseartaremos. 

Clinias: Sim, obviamenle. 

o aterdense: Nao deveremos enlao formula-los como 
neeessarios objetos de instru;;;ao, de maneira a nao 
haver nenhum lacuna em nosso codigo de lf~is? E no 
entanto devemos formula-los provisorimnente c:omo 
prornesBas eapazes de reden;;;ao - a parte do resto de 
nossa c:onstitui;;;ao no caso de nao cOJlseguirem salis
fazer a nos que os promulgamos ou vas, para quem 
sao promulgados. 

C[{nia.~: Sim, esse e um modo correto de formuhl.-los. 

o alenien.~e: Considern nil seqiieneia se nprovaremos 
ou nao 0 aprf'ndizodo da astronomia por parte das 
criaIH;as? 

Clinins: Simplesmente diz-I1os tua opiniao. 

() ateniensc: Hf'rn, quanto a iSBa e urn eslranho fato, 

na verdade absolutnmente intolenivel. 


CI{nius: 0 que e? 


o ateniense: {~ comum afirrnarrnos que os seres hama 
nos nan devmn indagar no que concerne no deus >iU

premo e soLre 0 univen;o nenl se OGuparf'rn nn Lusca 
de ;;uas causas, visl" ser reahm~nte iIIlpio faze-1o, en
quanto 0 proGedirncnto corrdo, CoIn todo a probabili 
dnde e exntarnente 0 oposto. 

CUT/ias: Expliea-te. 

() atenien.~c: Minha afirllliH;iio pareee paradoxal e po 
der-se-ia c:onsidera-la inconveniente partindo de um 
hornern velllO; mas 0 fato e qlle quando urn hommn 
ucredita que lima eit~llcia e bela, verdadeira c LenMi 
en ao Estado e cornpJetmuente agratlavel a Divinda" 
de. nao pode, talvez, refrear-se mais de d(:daril·lu. 
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CUnias: IS60 e razoavel, mas com que eiencia desse tipo 
poderemos nos defrontar ao lidar emn os astros? 

a ateniense: Atualmente, meus earos 8enhores, quase 
tOd08 nos, gregos, dizemos 0 que e falso sohre essas 
poderosas divindades, 0 Sol e a Lua.• 

Clinias: Equal eessa falsidade? 


a alenicnse: Afirmamos que eies, e alguns outros as

tros com eies jamais fnzem urn trajeto identico, e as

sim os chamamos de planetas.· • 


C[{nias: Sim, por Zeus, estrangeiro, isso everdade, por

que durante toda a minha vida tenho percebido eom 

freqiit~ncia que 0 astro matutino e 0 astro vesperti 

no· •• e outros astros jamais se ITlOVem no mesmo 

curso, rnas se IJlantem errando de todas as maneiras; 

mas quanto ao Sol e a Lua, sahemos que se mantem 

fazendo isso. 


o aleniense: E preeisamente por essa razao, Megilo e 
CUnias. que afirmo agora que nossos cidaduos e nos
sas criaTH;as devem aprender 0 suficiente de todos es
ses fatos que concernem aos deuses do ceu· •• • quan
to nec:essario para na.o blasfemar em relayao a eies, 
mas semprc folar piamcnte tanto em saerificios quan
to por ocasiao de suas reverentf'S orayoes. 

CUnias: Estas cerlo, eon tanto que em primeiro lugar 
seja possivel oprender 0 Hssunto que rnencionas; e eOT!
lanto tarnbem que 0 aprendizado nos faya 
quui;;qncr errus que POSSHIllOS estar eOHl.etcndo subre 
eles agorn cntao ell tambem cOllcorduria que 11m as" 
sunto de tal irnportaneia devessc: ser aprendido. Sen
do nssim, fa" reahnente todo 0 esforyo de 
errl tUIl exposi",lO e nos, de Ilossa parte, nos 
TflTllOS .,m acompanhar-te e aprend.~r. 

o Iltenicnsc: IkIll, a Illnterinn que me rdiro nan e f,ieil 
de tier aprendida: nern tampoueo e ahsnlutnmente di
fieil to exige 11m estudo lI111ito prolongado. Ernhora niin 
lenham lIle fab,ln disso nem !lOS dius d,~ minha juven" 
tude lleITl hil lIluito tempo, sou capaz de expliCIt-Ins a 
v6s num tempo rnintivamente curto. Om, se 0 assunto 
fosse tiio difkil, ell nao ;;cria jarnai,; capaz de IOxpt.-lo n 
V<lS, ell nu minhn idade a vI',;; tIa VOSSIl. 
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Clfnias: IS80 e bem verdadeiro. Mas qual eessa ciencia 
tu descreves (~orno rnaravilhoso e 

para a e da sornos Ignoran
tes? Tenia nos dar sobre es:;e ponto as explica
c;oes mais claras nrlssiv'>'IS 

() aleTlieTlse: Preciso tenta-Io. A meus 
de que Sol e Lua 0 reslo dos aslros erram nao e eor 
rela; a verdade e precisamente 0 oposto: cada urn de
les sempre se move Hum drculo executando urn mes
rno trajeto nao varios trajetos, enlbora pareya que He 

movam ao longo de diversos I.rajelos; e 0 mais rapido 
dos astros e considerado erronearnente como 0 Hlais 
lento e viee-versa. Se eSles sao os fatos reais e imagina
mOB 0 contrario, sup6e que alimentassemos uma no
C;ao semelhante sobre eavalos correndo em Olimpia, 
ou sobre eorredores de longa distancia e proelanllisse
rnos os nlais como sendo os mais lentos e os 
mais lentos como sendo os mais rapidos e cantasse
mos canc;oes louvando 0 perdedor como ganhador; tais 

nao seriam nem justos, penso eu, nem feitos 
para os corredores aos quais se 
emhora nao paSSl}sscm de homens mortais. Mas quan
do na realidade c com os deuses que cometemos esses 
enos, nao seria de se pellsar que se, ridlculos e erroneos 
naquele caBO, agora nao se prestam mais ao riso, nao 
sendo tampOllCO agradaveis aos deuses, a quenl, de 
entoaremos hinos (, contos plcno;; de mentira? 

CUnias: Isoo IS bastante verdadeiro, se os falOS sao como 
() dizes. 

o ateniense: Entao, se demonslrarmos Ilue sao rl"al
menle assilll, seran esses assuntos aprendidos ate 0 

ponto mencionado e se fornlOs incapazes de demons
trfdo os descartaremos. Seni estc 0 nosso aeordo? 

Clinias: Certamente. 

o ateniense: Podemos agora dizer que 
menta«oes toeantes aos assllntos da 
conduidm;. 0 assunto da eac;a e 
tas deverilo S(~r agora ahordados de maneira similar. A 

que cmnpete ao legislador nrovflvelm"llt" 
alcm da simples tmda de 
hil algo mais que I:ai JHl!.uralnwnte entre 0 cOllselho e 
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a lei algo ern que esbarramos varias ve7.es ao de 
nosso diseurso, como por exemplo em conexao eom a 
alimentao;ao dos bebes -
podem ficar sem regulamentaqao, mas seria, eontudo, 
demasiado tolo eonsiderar essas rcgras como leis pco-

ulgatlas. Quando, entao, as leis e toda a eonstituic;ao 
estiverem assim escritas, nostio lOll VOl' do cidadao que 
e pre-eminente pela virtude Hao sera completo quan
do dizernos que 0 homem virtuoso e 
melhor servo das leis e () mais obediente. lJma aficma
«ao mais completa e a seguinte: que 0 

e aquele que passa atraves da vida obedeeendo .:oe-
rentemente as regras eseritas do 
dadas em sua legislar;ao, e 
ufirma«ao e a forma mais correta .Ie louvar 0 

e deste modo, ademais, 0 

escrever as leis, mas como em aerescimo as leis, e eom
binadas a etas, el" tern que tornar tambern eseritas 
suas dceisoes quanlo a que eoi,ms sao boas e quais sao 
mas; e 0 cidadao perfeito devera nortcar-se lIao menos 
por essas deeisoes do que peias regras impostas pela 
lei e passiveis dl, puni.,;,ao.·· E possivel aduzir 0 

sunto que se (~oloea agora diante de n6s como testemu
nho dc nlOdo a demoI1strarrnos com nlaior dareza 0 

que queremofi di7.er. A ca«a e com efeito todo urn largo 
de atividades que 

por e"sa uniea 
muit<lB vflriedades de eac;a de animais aquatlcos e tam
bem muitas de aves, bem como muitissimas de ani
mais terrestres, niio apenas de bestas sclvagens emno 
tambfSm, observai, de seres humllno5 tanto na guerra 
quaulo, freqiientenwnte, na amizade,· • •• 
de ca<,a que IS em parte aprovado e I'm parte reprova
do; e 111rtlbem existem os rouboH " 
pel"s piratas e os bandos. Quando 0 

fazclldo leis referentes a eaqa, devera estabelecer essas 
distin«oes de modo claro e formular instru«oes de teor 
amea«ador 

tndas essas modalidades. 0 	

• (I)" ~[ij(1. (I 1'1,llur/r
tais materia;;, dizemos, nao 

nan ,~gqtJl!tf uprno!; () 
Qr:o[ommlto ft Qri 

[lDtohnOpc;r/n, 1'.01\10 lo",h([(}) 0 

,ICRrpito 0 loring no, dp!no;,; 

,Ieghos c eostU!lIPR ;lIdwndor: 

rnOo QprJ1sQodoll gob 0 no,111I(' 
que e 0 

111(,,10': hi01do dn aril"ocg[oQoo 
0[( hP,I1,lOcotiio) 

homem virtuoso 

•• G!\lP<:tf; W:SUhtO,
tal eomo 

• Esta 
eidadiio, 

legislador nao se limitara a 
···,9s10 it, 
····':p(Inliio Dr hc!e,H! 00 

d'(J010riO jOfjo do (lI'll()\ ou 

ror;adn rim, (I",WIt<!S (qlw eOe 
dlO"'fI AO gO!I~)lo de 11 

as 1:o)V £Po)V1:o)V 811pa), 
h(J~1rml1m't(! 0 ,logo rie 
~rdlJr!iio ('. ol.\O~rlo pO,\O 

(Ir~OYfI!1/l~6(l d(l~ ~(:;o~. Oil otv 

rvnnlllllVw:l1lr dr 1nd;vidllOr, do 
IMr,mo (l('YO, do 'l'W ~iio 

un} 
(Hl1(HI f!(JJlr:u(J1: dr 

cayas executados 	 8T[P£1.l1:T]cr&tvo<;. Oil 

legislador cstiver 	 ~:(\V!. pod(l.\o~o. (Dr, 
!oln. n ititllOQ do dfJ~ 

(JIl'lmlt(1~ (pi multo rO!'l1(JCll 

d<, regras e penalidades 1I1pQII~)1Vr 110 1)\/lI1I!cr:IOQOo 

que entao tem qiH: dc nlilitor, pOVO') 

o legiolador, de df' CQlfW ~(!Hdo 

c~nsurar H ea~~a 

o 	que ..lela Ihes AO ,\r(:;:II,\~imCl,lo rio 

i'flg(mi~I1IO q(/r~M. 
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convem em meio as labutas e ocupa<;:oes do jovem, e 0 

jovem estara eerto ouvindo e obedecendo e nao permitin
do que nem 0 prazer nem a fadiga 0 obstem, e acatando 
com grande respeito as ordens sancionadas pelO louvor 
de preferencia a ine~rrer no domfnio das determina<;:ocs 
promulgadas pela lei sob a amea~a de penalidadcs. 

Depois de todas essas observayoes it guisa de pream
hulo seguir-se-a 0 adcquado louvor ou censura da cava: 
louvor ao tipo que torna as almas dos jovens melho
res, e censura ao tipo que produz 0 oposto. 0 pr6ximo 
passo sera nos dirigir aos jovens sob forma de suplica: 
"Amigos, que jamais possam vos serrIes tomados por 
qualquer descjo ou ansia de cayar ao mar ou peSCfn 
com anzol ou de uma maneira flualquer perseguir 
anirnais aqwlticos, ou vos dedicar it ca<;:a preguiyosa 
na qual armadilhas fazem 0 trabalho por vos. Que nao 
vos invada essa paixao da eaya do homem ao mar, nem 
ada pirataria, que fara de vos cayadores crueis e atuan
do fora da lei; e que possa 0 pensamento de cometer 
roubo flO campo ou na cidade nem sequel' passar por 
vossas mentes. E que tampouco se aposse de qualquer 
jovelll 0 desejo veernente e arljficio~o de eaGar os pas
saros, paixao tao pouco digna de 11m homem livre. 
Desta forma, resta aos !lORAnS adetas somente a cava e 
captura de animais terrestre.s. De.ste ramo da ca~a, a 
rnodalidade charnada de cava noturna, na qual a ati
vidade e interlllitente, senelo 0 trabalho de homens 
preguiyosos que dormem aiteruadamente, eaquela qlle 
niio rnerl~ce qualquer louvnr, como tarnpouco Inerece 
o tipo no qual Ira inl.ervalos para repouso durante a 
lahuta, quando os homens dominam a fOTyH selvagern 
dos animais mediant.: redes c arrrwdilhas t~m lugar de 
faze-lo atraves do poder vitorinso de UTIla alma a man
te do esfor','o. Cons"qiientemcnte, () lJnico tip" de cava 
que realmente reHta pam tod08, e () tipo melhor, {~ a 
ca<;a aos quadnjpedes com cavalon e caes e os pr('prios 
rnernbros do clwador, quando os hOIlums cavanl pe,.;
soalmente e suhjllgam todas as criaturas eorrendo, 
golpeando e atirando eles IllC8mOS - todo" home"", quer 
dizer, aqudes que cultivam a coragem (jU<' e divina.• 
Com referenda ao eonjunto deste absunto, a exposi
yaO que apresentamo;; serviru como \OUVOf e eenSl1ra; 
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e a lei tera a seguinte redayao: ningucrn impedira loS

ses cavadores verdadeiramente sagrados de ca~ar onde 
e como quiserem, mas quanto ao colocador de arma
dilhas nOlurno que conta com redes e armadilhas, eRte 
ninguem jamais pcrmitira qlle cace em lugar algum. 
o cayador de aves nao sera detido em terra de pOll so 
ou na montanha; mas aquele que 0 eneontrar em tel' 
ras eultivadas e glehas sagradas devera expulsa-Io. 0 
pescador terfl permissao de atnar em todas as aguas 
exeeto portos e rios, lagoas e lagos mas sob a 
condiyi'lO de que nao faya uso de suco" impuros.·· 
Portanto, agora finalmente, poelemos dizer que todas 
as nossas leis relativas it educa~iio estao completas. 

Cllnias: Podes com juslit,:a dize-lo. 
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Tou,wv J..l1lv SXO~ll;Va scrn ,a~acrOal W:V Kat larefa sera, corn a 
VOj..toOc'l1cracrOctt €op,ac; W:,u ,WV GK Af:A<jJWV e p01r 
1T(XV'€to:)V,... que sacrificios e para!:li 1i 

e direito que 01 Estado 

as datas e 0 numero 

ao lnenos 0 numero 

mime

ddimon ern 

na companhia dos guardioes 

legislador Sflra obri

no

a lei, os ritosVIII 
dispor ('stes 

Plutao. A pro

Livro 

lei os festivaiil, 

que divindades sera born 

fayu :mas oferendus. 
desses festivais cabeni, sem d{lvida, a nos mesmos 

determina-los. 

Clinias: Muito .-.,r.v,,"v,' 

deles. 

o ateniense: Entao comecemos indicando 0 

ro. Devera havt'r nao menos do que ~65 festas, de 

maneira que haja sempre algum magistrado reali

zando sacrificio para algum deus ou 
nome do Estado, do povo edt'; sua propriedade. Os 

os sacerciotes, as saccrdolisas e os pro

fetas se reunirao e 

das leis determinarao ° que 0 

a omitir, beln corno no que cOIlsislirao tais 

omisHoes. A lei estabelecera que haveni doze fes

tas dedieadas <lOS doze deuses que dan Reus 

mes ils vllrias tribos. Pora cada urn dele;; e1es, rea

lizarflo sacrificios rnensais e atribuirao COTOS e con
cursos JIlusicais bern como cornpeti<;(}es dt> ginaati

ca, COIllO conwSrn aos pr6prios deuses e as diversas 

esta<;fH~s do ano; e eles delerminarao, tambem, fes

tivais fl'lll ininos, preserevendo quantos deBtes se

rao exdusivUlnente f"mininos e quanto Sera!) aber

tos tllTllbe,m aos hornens. Ademais, de" terao que 

determinar, om eonforillidade eom 

apropriudos ao;; denses subterd'ineos f' quaIltns dos 

deusI's ""Jeste;;· deverao ser invocados () que ritos 

a des relaeionadoH llii .. d"veran ser misturados 

[aos ritos dos deuse;; subterrum,o::;j, e 

no decirno m;'s, que ,~ cOllsagrado a 

positI), est!', deus nan deve ser motivo d" 
pOl' parte dos gtwrreiros, e pel .. contrtlrio ,kve ser 

hOllrado eomo urn dos df',llSeS que (~ sllrnamente 

bom COlll a rava humunn, como eu afirrnaria 

eom toda II II uniiio da alma an "orpo 
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nao e de modo algum melhor que sua sepaI'avao.· Ade
mais, se pretendem estabclecer cssas materias adequa
damente, essas pesl'Ioas terao que acreditar que nao ha 
nenhum outro Estado que possa Be comparar ao nosso 
rclativamente ao grau de lazer e controle quanto as ne 
eessidades da vida, e aereditar que ele,· • como um indi
viduo, deve levar uma boa vida. Mas para uma vida boa 
e feliz 0 primeiro requisito e nem cometer injustiyas eon
tra si mesmo nem sofrer injustiyaH cometidas pOT oulros. 
Destas, as primeiras nao sao muito duras, mas e muito 
difieil.manter-se imune as injustiyas de oulrern; eom efei
to, e impossivel eonquistar essa invulnerabilidade per
feitamente, a nao ser que nos tornemos perfeitamente 
bons. Analogamenle, um Estado podera obter urna vida 
pacifiea se se tornar born, mas se for mau, tudo que obte
ra sera uma vida de guerra tanto IlO estrangeiro quanto 
domesticamente. Assim sendo, todos deverao treinar para 
a guerra nao em tempo de guerra, mas em tempo de paz. 
Conseqiientemente, urn Estado judieioso tenl que reali
zar uIlla mareha mensalrnente empregando nao Inenos 
que um din inteiro, ou Inais (depcndendo do decrelo dos 
governnntes) independentemente de a temperatura es
tar fria (lU qllente. Dessa marcha deverao participar ho
rHens, rnulheres e erianvas seUlpre que os governantes 
dcsejem faze-los marehar em massa; em oulras ocasi5e;; 
eaminharao ern seyoes, Paralelamente aos sacrificios, des 
devcrilo eontinuamente eriar nobres jogos que deem en
sejo a competigoes nos fes1ivais, moldados 0 mais estrei
tamente possivel nos de f.,'1Ierra. Em cada uma des
sas oeasiiies deve1'ao distribuir premios c comendas e 
e(Hllpnr discucsos de louvor e ,~ensura, de ae-ordn com 0 

(:uriiter que eada urn (~x.ibc naC! "'OHllm!e lias ('.ompetiytw,., 
como, ttlmbern, JIll pd)priu vida ern geml, enaLter'!;lldo 
q[J('T11 e avaliado como smnam('n1e horn (' ('obrindn de 

rt~pn)Va\,,;eH Qlll'lI1 nflO I) (", Tais discu rHos nem Indo,; cow

poruo pois, mil prirneiro lugar, ningIH'm com IIlt~nos de 
nnos 0 far{t e adernaiH) nillgll{~rrl 0 fclni, rne~

IOn ~Wlld() pknallwnlP ""rnp.:lenk PTtl p.H,,.,ia " mllsica, 
enquunto niio tiver sido 0 autol' de Hilla w,'i'io nohn:. Na 
vm'd"dfl, lIle"Hlo qlll' Ihes falte rtillsical idade.. os poemas 
a !:1ernrn irlt",o1"'nr·{'t 

326 

UvroVIII 

como realizadores de feitos nohres, 0 julgamento destes 
cabera ao educador e ao resto dos guardioes das leis, que 
Ihes eonredera.o 0 exdusivo privilegio do discurso livre 
na cal1yao, enquanto nenhuma permissao sera dada aos 
outros, nao devendo tampoueo ninguern ar1'iscar-se a 
canlar uma can <;.ao nao-autorizada, mesmo que mais 
dore que os hinos de Orlen ou de Tamiras;' •• 56 serao 
adm itidos os poernas que fornm coru;agrados e reserva
dos nos deuses, e aqueles em que pessoas de bern, discer
nindo a flJolnSUra ou () elogio, foram reconheeidas como 
exeeutoras do que realmente era para ser feito, No tOGan
te tanto as opera¢es rnarciais quanto aliberdade do di:;
curso pmlti('.D, dedaro que as mesmas regras deverao se 
aplieal' igualmente a homens e mulheres. 0 legisladoT 
devera refletir de per si e racioeinar assim: "Vamos, que 
homens pretendo eu formar quando tiver todo a Estado 
pronto e formado? Nao deverao cles ser alletas para os 
maiores eombates, nos quais os afrolltarao milhares e 
rnilhares de antagonistas? "Com toda a certeza," a ele 
algucm responderia eom aeerto. E dar? SUPGe que esti
vessemos formando pugilistas ou lutadores do pancra
eio ou eompetidores para qualqller out1'o ramo similar 
do atletismo - sera que iriamos diretamellW para a ('.()rn
petigao scm previamente nos devolar diariamente ao 
eornbate com alguern? Se fossemos pugilistas, por um 
gcande mlmero d(~ dias que antecedessem a competit;,ao 
deveriamos estar aprendendo como lutar, e trabalhando 
duro, prati(~aJldo pOT irnitayao todos aqueles metodos que 
pretcndessemos empregar no diu ern que estivessemos 
lutando para granjear a vitt'lria, irnitando a eoiHa real da 
forma que mais flstivess!) pr6xima da realidade. llsaria
mOB ern lugar de lllvas almofadadas llS proprias luvas de 
tiras de COIICO de mallcira a desenvolver a rnelhor pnhi· 
ea possiv('1 em dar golpes ,: evita-los; e no eas,) d(~ terrnos 
que enfrental' a escassez de parceiros de treinamento, 
supoe que d,weriamos nos deter pelo receio dn riB() dos 
tolns e deixar de erguer urn honeco sem vida e nde prati
car? Com efeito, rneSHlO se ('stivessemos no d(~Herto, sern 
dispol' de parceiros vivo" ou Uleros bonecos, nau deveria
mos reeorrer a luta com nossas proprius smnbras no sen
tido mais littoraL? 011 quat 0 outro nOlme que dever-se-ia 
dar ft pn'ttica da postura pugilistiea?· ••• 
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Clini(l.~: Nao lui nenhum outro nome para isso, estran
salvo 0 que acabaste de dar. 

o aleniense: E entao? Sera que a fon,;n de luta de nosso 
Estado (JUHan! avan<;ar todas as vezes menos preparada 
para defender hens e todo 0 Estado do 
que os atletas que descrevemos? Temerii 0 

le,gisladoc incorrer em aspectos que se 
los para a ponto de se omitir quanto a prcscri<;ao 
desses treinamentos de eOlllbates? .. a ponto de deixar 
de promulgar leis pela:; quais determinara opera<;oes de 
campo? .. entre as quais 0 tipo secundiirio, sem armas 
pesadas, devera ocorrer ,.odos os dias, se possfvel - para 0 

que tanto os coros quanto a ginastica deverao ser dire
cionados enquanto os outros tipos, como aqude tipo 
mais imp.ortante de ginastica com cornpleto porte de ar
lIlas e coura<;a, ele ordenara que seja realizadn ao lIlenos 
uma vez por me:;? No caso deste ultimo tipo haver{l cnm

por todo 0 pals, em contendas envol
vendo a tomada de fortes e emboscadas e em tndas as 
formas de guerra :;illlulada; com efeito, se IUian! literal
mente bolas e dardos corn 0 maximo de 
rcalidade possivel,' embora as pontas dos dardos deve
rao ser feita:; menos perigosas, a fim de que seus de 
combate possam conter algum elemento de alarnle, po
dendo produzir terrores e indicar numa certa medida 
quem tem coragern e quem nao a tem. An prillleiro 0 

legislador atrihuira as devidas hOIlra8 e ao a 
degradao;ao, de maneira a ter condi<;oes de preparar todo 
o Estudo para ser util ao longo de toda a vida no eomba
te real. Ademais, se alguern for morto IIessas lutas sirrlll
ladas, considerando-se que 0 crime e involuntiirio, 0 le
gislador dedarara 0 assassino de maos pura:; depois de 
ler sido legalrnente purifieado; pois 0 legislador refletira 
que, qUHndo alguns hOTllcns morrern, ouiros igualmente 
bons, crescerao para tOlllar geus lugares enquant.n se, 
por assim dizer, 0 tcrnor estiver morto, ele estara 
citlldo de deseobrir urn ieH!.e para em todos 
e:;ses caso:;, 0 born do rnau - (I qlle sera Hln mal nluito 
maior para um Estado. 
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o ateniense: Estamos n<')S todos cientes da razao por que 
todos esses cows e e:;sas eompeti<;oes nao existem atual
mente em lugar algum nos Estados, a nan ser numa IIle
dida muito !TIodesta? Dirlamos que isso IS devido i'.t 
rancia da multidao e daqneles que legislam para ela? 

Clinia.s: Possiveimente. 

o aleniense: De rnaneira algllma, meu bem-aventurado 
Clinia./i! 0 qlle nos compete dizc" 1\ que ha duas callSas 
para isso, e as duas do ma lor peso. 

Clf.m:as: 	 E ouais sao? 

primeira nasee de um arnor 
que nan pel'mite que a pessoa disponha de tempo para 
se dediear a outra coisa exceto aos seus bens 
pessoais; e quando a alma de qualquer cidadao fica intei
ramente presa a isso, torna-se 
qucr outros assuutos a nan ser produzir 0 

Seja qual for a ciencia ou profissao que a isso eonduzH, •• 
todo homem individualmente esta sempre disposto a 
aprcllde-Ia, desprezarl(lo todo 0 resto. Eis ai () primeiro 
motivo, eis onde IS preeiso ver a causa que impede UIll Es
tado de se dedi(~lr a cultivar seriamente esses exerdcios, 
ou qualuuer outra bela e nobre oeupa<;ao; e pOl'que, pur 

de lidar com 

todo indivfduo, devido asua ambio;ao pOT pm
arduo em tndo oficio ou 

tanto pJedosas qllanto unpwGosas on plenmnente vergo
corllanto que de 

capaz de saeiar-se ao extremo, como um animal 

de todo <) tipo de ulimento, hehida c aoetites vis.••• 


Clinias: I;; verdHdeiro. 

o a/pniense: Entao que se declare 0 que estou cicsere· 
vendo como umo CHusa que imped", os Estadm; de pru
ticar adequadamente opera<;oes militares on quaisquer 
outros exerdcios lIobres, e que fHz corn que hornell"; 
detentorCfl de Illna natureza pacifica se transforrnmn 
em eomerelalltes, proprieturios de navios e servos, en

('; isso elnb(~

propriamentc 
a infelieidade. 

!.ransfonna os bravos em piratas, assaltantes, 
,1~"n()tH" -
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CUnia-s; 0 que quercs dizer? 

o alenien.~e; Bem, como poderia eu descrever de outra 

forma a nao ser como completarnente infelizes homens 

que sao ohrigados ao longo de toda a vida a conviver 

com [essa] forne- sempre em suas almas? 


C/{nias: Essa e, entao, uma causa, Oual e a Se/!llmla 

causa a que te referiste, ~~f~"on'T~'r" 


o atenie=e: Estas certo em me lembrar. 


Megilo: Ulna causa, f:OIl'lO asseveras, e essa busca insa

ciavel ao Ion go da vida inteira que ocupa todo 0 tempo 

dos homens e os impede de praticar corretamente as 

manobras militarcs. Que assim seja! Agora diz-nos qual 

e a segunda causa, 


o ateniense: Pensas que demoro para dize-Io porque 
estou 

j}fegilo: Niio. Mas achamos que, devido a uma especie 
de 6dio contra 0 carater que descreves, 0 estas castigan
do rnais severamente do que enecessario ao argumento 
que ora utilizas. 

o ateniense: Vossa h"prv£)r£l,\ e 
estrangciros. parece, ollvir 0 que se segue, 

C/{nias: Apenas continua. 

o ateniense: Sustento quc cssa causa reside nessa, fal
sas constitlli90es qlle mencionei amilide ern noss}! dis
cussao anterior, 011 sejam, a democracia, a oligarquia e 
a monarquia desp6tica. Nenhuma del as c de fato uma 
constitui«ao, merecendo sim, verdadeiramcntc, 0 nome 
de partido, nenhuma eOTlstitui uma forma 1.1(, go
verno na qual a '{onlarle exereida sobre os sliditos se 
casa corn a boa vontade dcsses stiditos, exereendo-se sim 
contra a v()ntade dos governados sempre por meio de 

de coa98o; I.' 0 governante, pOl' medo do go· 
lhe permitinl voluntariamente tOfnar

se notlre, nco, torte ou eorajoso ou de uma rnaneira 011 

olltra, Estas sao, portanto, as dUHs 

causas de quase tudo, e certamente das que 
descrcvemos. A eonstitui<;iio, todavia, para a qual esta
mOB Legislando escapa a essas duas causas, pois nao so 
proporeiona uma grande quantidade de lazer como 
seus cidadaoB sao IivreB entre si, e como conseqiiencia 
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com 0 

em quarto 0 

to, 0 

charemos em 

destas nossas leis serao os cidadaos me-

nos inciinados ao amor ao dinheiro. Por conseguinte, 

a uma vez natural e l6gico que de todas as 

existentes somcnte esse tipo acolheria 0 sistema descri 

to acima, que combina instrw.;ao militar com esporte, 


que completamos devidamente essa descriQao. 


Clinias: Excelente. 


o ateTlien.~e: Na seqiiencia, nos compete lembrar Gom 
a todas as eompetiQoes de ginastiea que todas 
que propiciam treinamento belico devern ser 

instituidas, com prernios a enquanto 
aquelas que nao 0 propieiam devem seT descartadas. 
Quanto a identificar essas sera convenien
te come<:;ar pOl' indiea-Ias e (""omo lei. Em 
primeiro lugar, nao deveriamos prescrever as comDcti
95e8 de corrida e velocidade em 

Clfrtias: POl' certo que sirn. 

o atertiense: De todas as coisas irnportantes para a guer
ra destaca-se, sem dllvida, a atividade geral do corpo, 

das maos 011 dos pes; a atividade dos pcs para a 
e a persegui9ao e das maos para 0 com bate corpo 

a corpo que exige rohustez e 


Clinias: E indubitavel. 


oatenie=e: E no en tanto, nada disso eH1uito Util quan
do faltam armas. 


C/{nias: Evidenternente, 


o ateniense: Assim flas nossal'> competi90es 0 arauto, 
como agora e corrente, convocara pl'imeiramente () eor
redor de curta distancia, 0 qual entrara eompletamen
te armado; para 0 eorredor scm armas niio ofere(:ere
mos premio algum. Ern primeiro lugar entao sera admi
tido 0 hornern que tera que perrorrer armado 0 estadio, •• 
ern segundo Illgar 0 eorredor do estadio duplo,· -- ern 
terceiro aquele que exeeutara 0 percurso hipico,··· 

eorredor de longo estddio •••• - e ern quin
eorredor da eorrida de longa distancia que despa

lugar, totalmente armado, para 
correr uma distaneia de sessenta estadios··· - _. ale () 
templo de Ares e de volta; ele estara corn coura<;a e pesa
damente arm ado, pelo que () ehamaremos de hoolita. e 
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executara sua carrida pOl' urn terreno mais regular, en
qllanto urn .mgl1nrio quinto corredor Lque senl seu ad
versario diretoJ estara trajado com todo 0 eqllipamen
to de arqueiro e corr~ni cern estiulios· ate, () templo de 

e Artemis.. atrave;; de eolinas e sup~rfieie irre
gular de todo tipo. E tendo assim estabcl~c.id() as c.om

a retorno d~sses e 
ao vencedor de Gada corrida entregaremos 0 prcmio. 

Clinias: Muito exato. 

o atenieflse: Vamos distribuir essas competiQoes ern tres 
eategorias: uma infantil, uma juvenil e uma adulta mas
culina. Determinaremos que 0 pcrcurso das corridas dos 
jov~ns correspondera a dois ten;;os do percurso 
e que 0 infanti) corrrespondeni a metade do pereurso 
completo ao eornpetirem :;eja como arqueiros ou ho1'li
tas. No caso das mulheres, presneveremos eorridas de 
urn ostadio, estadio duplo, est{ldio hfpieo e 
dio· •• para garotas abaixo da pubcrdadc, que 
eorrt'r nuas na propria pisla. A~ garotas eom mais de 
treze anos deverao continual' parlicipando ute 0 ousa
mento, no maximo ah~ a idade de vinle anns, ou HO me
nns dezoito, mas aparecendo e partieipando dessas enr
ridas apropriadarnente vestidall. Que sejam cstas, por
tanto, as regras relativas as GorridllS para homeni:i e mu
Iheres. Qmlllto UA provas de fOf(;a, em lugar da luta •••• 
e as outras mod:lIidades sirnililres de peso pesado ern 
rnoda atualrnentc. prescroverernos os cornhates COIn por

tanto individuais quanto do 
equipe, cada equipe cOIIUlntio corn dois a dez 
dore:;. Quunto aos golpes que um vencedor tom que m;er
tar ou fraslrar e a qlluntidade do pontos nec..essaria ao 
seu score tal cor no atualmente no caso da luta, 
que Iidam oom cssa arte fixaram pOl' lei os pontos da 
boa luta e os cia md, e assirn do mesmo rnodo deverelnos 
convocar os homOIls experioTites no combat... eom armas 
I' convida-Ios a nos assistir no delineamento de leis 

decidir quanto ao justo vencedor em lais 
luta" sobre n que de tern qne fazel' e sobre () que tem 
que evitar, e annlogumenl.e, as regras para det...rrnina
Qiio do pmdedor. No caso .las Ilwlheros at'~ a idade do 
casamento seran cst.abdeeida,., leis identieas. E em snbs

ao pauerlwio in:;tauraromos 11m l:orrwin 
de peltw:itas,.· ···que l'ornpetirao conI arcos, pcquenos 
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escudos, dardos e pedras lan.;adas seja manualmente 
seja pOl' m~io de funda; nestes casos tnmbcrn presofCve
remos leis relativas a atrihuiQBo de recompe,nsas e pre
mios aquele que melhor se enquadrar as regras 
tes para essas competi<;oes. Depois dessas eompeti\~5es, 
a proxima modalidade a ser preserita sera a corrida de 
eavalos. Aqui, Hum territ6rio eomo Creta, ha pouca ne
eessidade dc cavalo6······ - ao menos nao ern grande 
numero - de maneira que c inevil:avel dar menos aten
<:;ao tanto a eria.;;ao do cavalos quanto as competiQ(\es 
hipicas. Quanto as higa,.;, !lao conhecemo6 ninguern que 
a5 possua e taIllpoueo alguem aqui que provavelmente 
se ernpolgassc eIll relaQao a elas,.··.··· de lIlOdo que 
estabeLecer eornpetiQoes eorn elas soria eontnhio ao cos
tume naliv.. , e mais do '1I1e parecer Ulna a~:ao lOla, se
ria uma 8(,:ao tola. Se, entretanto, estabelecermos pre
mios para cavalos de !lela, sejam potro", eavalos de ida
de Itlterrned-iariu········ ou anirnais ja 
dcsenvolvidos, toremos que adaptar 0 hipismo as ea
racterlstieas do territ{)rio. Uma eompeti"iio sera estahe
lecida pOI' lei para quem mOTltar esses animalS, os filnr· 
eas e os hipareas atuando eomo juizes p(iblicos das eor
ridas e .los cOInp.otidores que rnontarao arrnados. 111
correrialllos ~m err" Be promi,bi:iemos os eornpctidol'os 
desarmadus, tanto ncste easo como tUlqucle das eOln

de ginibtica.········· Convern observar que, 
para urn eretense, eimportante ser urn arqueiro 011 lal1
eeiro ITloutado, do sorle que tel'emos comp.otiiioes e dis· 
putas d" carater esportivo tambcm destc tipo. Quant.. 
as mnlhcr"H, lIao valera H pena promulgar lei" e efitahr:
ler:er regw,,; que tornem eompllls6ria sua partieipa<;ao 
nessas c!)mpetigoes, rna:; se, como resultado do treina
monto HTljorior qw' desenvolveu urn habito a natureza 
delas (I pormitir em lugar de int.el'dita-lo, qlH' me-nina", 

ou mO\i~l;,·········· participern sern qualquer culpa. 
E assim damos pOl' condulda a rofel'ente 
aos assuntos da eompetiQao e du instru\iao de gillusti 
ea TIO que .~otlcenJe a nossa edueaQao mediunte COIn

peli<;i"'mi tl ensino ddrio. A maior parte de Hossa ex
po;;i.,;,i\o ;;ohre II1llsica foi, iguahnente, .~ompletada; 
as regulamcnta<:;oes que toeam aos rapsodos, coutu
do, e II (udo que n" afeta, bern corno a", 
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corais que devem acompanhar os festivais, sao materias 
a ser depots que 08 deuses e semi-deuses 
tiverem seus rnc..'les, dias e anos designados a cada urn; 
em se examinara se tais cornpeti<;:oes deverao ser 
de tres em tres anos ou de cinco em cinco anos, ou segun
do urn outro criterio e maneira que os deuses possam 
nos Entao, tambem, se espera que 08 concurSOH 
musicais sejarn realizados de modo escalonado, sendo 
sua ordem estahelecida pelos mestres dos jogos, 0 educa
dor da juventude e os guardioes das leis, que se reunirao 
para esse proposito espedfico e atuarao pessoalmenle 
como legisladores a fim de delerminar datas, concorren
tes e acornpanhantes para todos os corais e dan<;:as. 0 
que deven\. ser cada um destes no que respeita as paln
vras, caw,:ao e harmonia mt'Bclados com rilmo e dan<,;a 
jli foi indieado muitas vezes· pelo legislador original; os 
le.gL';tao()re:s subseqiientes deverao 8e esfor<,;aT para 

suas diretrizes e devenlo organizar os con
cursos em oea.'lioes convenientes que se enquadrem aos 
diversos sacriffcios, apontando a5sim festivais a ser ob
servados pelo Estado. Bem, quanto a essas e as materias 
"""uV/',U", nao e em absoluto dificil de saber qual e a re

que devem receber e, realmente, 
qualquer altera<;:ao que aqui se realizasse nao causaria 
grande beneficio ou prejulzo ao Estado. Mas as coisas 
que efetivamente nao fazmn pouca difereI1(;a, e corn rela
<,;ao as quais e dificil persuadir HS pessoas, cOIlstituern 
uma tarefa especialrncnte para a Divindade fosse pos
sivel que HS ordens proeedessern dela). Com ha 
aqui provavelmente a necessidade de urn homern auda
eioso que, colocando a franqueza acima de tudo, decla· 
rara 0 que julga rnelhor para a cidade e os e 
em Ineio as almas corrompidas prescrevera 0 apropriado 
para a rnanuten<;:ao do que exige a constitui<;:ao, dizendo 
rtdo aos apetites mais podcrosos, e atuando sozinho sem 
ter ninguem que 0 apDie salvo a voz solitaria da razao. 

Clinias: Sobre 0 que estamos raciocinando agora, 
estrangeiro? Pois nos nos rnanternos sern cornpreender. 

o atenien.w~: 0 que nal) me surpreende, IIlas tentarei 
me exolicar corn maior c1areza. Quando no meu dis

o assunto relativo a <Ju' .....A .."a.", 
mo<;:as se unindo entre Sl 
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fui assaltado por um sentimento de temor quando me 
como adrninistrar urn Estado corno esse no 

qual mo<;:os e mo<,;as sao bern nutridos maIO isentos de 
todos os trabalhos duros e servis, que sao os rnais segu
ros instrumenlos para extinguir 0 impeto da paixi'io e 
no qual a prineipal ocupa<;:ao de todos ao longo da vida 
inteira consiste lexclusivamente] em sacriffeios, feslas 

Num ESlado como esse como iri'io os jovens sc 
que amitide laIH;arn muitos a 

ern rela<;:ao aos 
zao, no seu esforyo de ser lei, prescreve H 

Que as leis previamente estabelecidas servem para re
prirnir a maioria dos desejos nao eausa e!lpanto. Assirn, 
por exemplo, a proibi<;:ao da riqueza excessiva repre
senla muito no sentido de fomentar a lemperan<,;a e 0 

conjunlo de 1l0SS0 sistema educacional conlo'lm leis titei" 
para que se cumpra a mesrna meta. Junle-se a isso 0 

olhar vigilante dos magistrados, lreinados para fixarem 
seus olhares sernpre nesse ponto e conservar Ulna cs
treita vigilancia sobre os jovens. Estes instrumentos, por
tanto, bastam (na medida da suficiencia de um instru
mento humano) para se lidar eom os outros desejos. 
Mas, quando se trata dos desejos sensuais de m0t;;0s e 
mOO;;HS, de hornens por rnulhercs e mulheres por homcns 

que tern sido a causa de males incontaveis tan
to para individuos quanto para Estados inteiros como 
nos protegeI' contra tais ou que remedin pode
riamos apliear de modo a encontrar um melo para es· 
capar em todos esses casos de tim tal E exlre
rnamente difkil, C[{ni(1.~, se no que tange a outras 
materias, que nao sao poucas, Creta e La
cedernl'mia nos suprem - e acertadamente nos dando 
grande suporte JlH produ<;:ao de leis que diferem 
las de uso cotnurn - no toeante as do sexo 
que estamoH absolutamente por nossa cOlltn) nos sao 
totalmente Gontn-hias. Se fOssemos seguir OS passos da 
natureza e promulgar aquela lei que cra vigcllte antes 
da epoca de Laios,· • declarando que e certo nos abs
ter cia rela<.;ilo sexual ern que suhstitufmos UTlla mu Iher 
pOl' UIn homeln ou um rapaz, aduzindo como eviden
cia a natureza dos animais e aponlando () fato 
do rnadlO nao locar 0 macho com esse proposito, visto 
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(Iue e contra a natureza,' mn tudo iSBO estariarnos pro

vavelmente usando um argumento que nao e nem con

vincente nem tampoueo consoallte conI vossos Esta

dos. •• AIem disso, aquela inlem,:a.o que, afir 

mamos, 0 legislador deve sempre ter em vista nao se coa
dUlla com essas pratieas, mesmo porque Ii que 

insistimos em fazer e esta; quais dus leis propoBtas pro

movem 11ma inclinat,oao para a virtude e quais nao 0 fa

zem? Pois bem, sup5e que sejam legalizadas tais prati 

cas e (}lIe as apresentenlos como nobres e de modo al

gum ign6beis, no que promoverinm a virl.uder 

drarimn na alma daquele que eseduzidn urn carater co

rajoHo (viril), ou na alma do sedutor a 

peraw;;a? Ninguem 

eontrario, do mesrno modo qU(~ todos c£llsurariam a co

vlJrdia daquele que sempre cede aos pra7.eres e e 

capaz de sc conteI' em relayao a eles, nan CCnfmrariam a 
do iIomem que imita 0 papel .Ie uma mulher mediante a 

ser hUfTmllo que preserevessc legmrnel 

tieas? Nenhurn, ell diria, que tivesse sequf"r urnn lI0t.;a.o 

do que e a verdadeira lei. E, portanto, (I que dedawm 

HIOS eOll1o sendo a verdade com respeito a cste assuntn? 

Enecessario que distingamos a rcal natureza da mniza

do e do que sc cosluma charnar de arnor'" se 

dett)rmina-Ios (:orretamente, pois 0 que causa 

mflxill1n eonfusao e obsellridadl' eo fato dpssa unica paln

VrH···· nhrang(~r eSSlli; dua;; coisas (" tarniJem urna tp,f(~'i-

ra compo!;W da" duas prirrwiras. 

CUnias: 0 qlln 'lucre;; dizcl'i 

() alert/ense: Arnizlldn c () 1l0llW que danlOs a afeiv:lo 

daqueles qlW so assmnellwlII reciprocamcnte pda vir

lud(" e de igual para iglwl, IlIas laml)('m u afei"ao do 
pohn: pelo rico, que I' do tipo oposlo; quando HIlla 011 

oulI'n dessa;; afeit.;oes (sentimento;;) se torna ilitcllsa nos 
n dlammnos dl' amor. ••••• 

Clfnias: Est!t exato. 

() aleniense; A arnizad(\ que m'on/('I:" entre os opostos C 
cruel e selvngern C raraliwllte rodprocn entw as pessoas, 
t'nqllHllto a haseada nil 

336 

Livro VIII 

ao longo de toda a vida. A de anlizade que surge 
a partir de uma combinw,;ao desses dois ~T,~p;'mc 

cria dificuldades: primeiro dcseobrir 0 que a pessoa afe

tada pOI' esse terceiro tipo de amor'" ••• realmente de· 
obter, segundo tja que a propria pe:;soa esta IJt'lUIU,tl. 

sendo arrastada em dirp,c.op,s ooostas Delas duas tenden

rC50lvero 
so pOl' urn lado econvidada 
a llsufruir da £lor [de beleza e 

corpo e esforneu

do por SUfi flor (juventude) como se fosse por [Jill 

maduro, busca ardentemente sua satisfayull, nao tendo 
disposiyao da pessoa amada. Aque

Ie, entretanto, que tern 0 desejo Hsien como 
que antes considera que nao se 0 cobiee, com u alma roal~ 

mcnte unsiundo pclu outra alma, julgad a satisftH;ao car

nal do corpo COIno urn ultraje e, reverenciando a ternpe
ram;a, /I (;oragem, a nobreza e u sabedoria desejarA viver 
sempre sobriarncnte na cOlllpanhia do s6brio objeto de 
seu amor. Mfl.., 0 BInor que correspollde a mistura desses 

dois tipos e 0 qlH1 des(:revemos hA pOll CO como hm~eiro 

tipo. E Viiito, mJt.ao, qlH', (\xistem do arnor tantas varieda· 
de,; dever{t a lei proibir a tndus e impedir qne floresQam 
ern nosso moio, ()lJ dev('rernos Il('JS evidenternente H(~)lher 

o tipo d(, amor [que diz respeito i:t alma, e que prlJIllOVI' 

para 0 amado (para a jllvcntude) a maior perfei<;uo POSS! 

vel], acolhendo-o para nOSfiO Estado, enquanto pr()ibirc~ 

rnos, SG posslvel, os ()utros dois tipos? Ou (11WI seria 11 !lOS

sa opiniuo, meu earo ~Megilo? 

Megi/o: Tun deHcrit.;iio do assunto, estrangeim , " 
nwnt(, correia. 


() alertiense: Pnrece que, como esperavl1, gUllhm wu as

sOlilillH'.nto, de maneira que Tlau hit nccessidad(, de exa


minar tua l(,j······· e RIta posi',:ao a wspeito desscs 

aSslllltos, rnas limilar-me a recebel' a aprovl1t.;uo que da;; 


Mais tarde tcntarei encuntar elf
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Plaiao - As Leis 

o atenien.~e: Rem, para estabelecer corn firrneza a lei 
de que nos ocupamotl penso, no mornento, num pro
cedimento para sua promulgavao, que, se de urn certo 
modo f: flicil, e de realiza\:ao sumarnente dificil. 

Megilo: Explica 0 que queres dizer. 

o ateniense: Mesmo atualmente, como estamos den
tes, a maioria dos seres humanos, por mais contniria 
a lei que seja sua conduta, Be aeha efetiva p, rigoTOsa
mente afastada da rela.;;ao sexual com pp,ssoas belas, 
o que ocorrp, nao contra sua vontade, mas perfeitamcn
te de aeordo com csta. 


Megilo: Tu te refeTes explieitamente a que 


o ateniense: Sempre que a pessoa tp,m urn irmiio ou 
irma belo, E tarnbem no caso dp, Ulll filho ou filha a 
mesma lei nao-p,scrita se rcvela extrp,mamentp, cficien
te no sp,ntido de pfOteger essas pessoas do contato se
xual, seja aherto ou discreto, impedindo mesmo qual
quer ahordagem corn intuito sexual; de fato, a maio
ria das pessoas sequer alimenta desejos quanto a istlo. 

Megilo: 15S0 e vcrdade. 

o aleniense: Nuo sera lIma pequena frase () bastante 
para cxtinguir csses apetites? 

Megilo: A que Crase tu tc referes? 

o ateniense: A frase ern que se afirma que tais atos sao 
absolutamente impios, odiosos a divindade e os mai" 
infurnes entre todos.· E nao residira a raziio disso no 
fato de '1ue ni nguem alude a tais I1tos de rnaneira diver
sa? .. que todos ul)s, desde 0 diu de nosso nascimento, 
ouvimos essa opiniilo expressa 0 tempo todo e ern tndo 
lugar, e nao s6 no diseurso d\mico como tarnblSlIl com 
freqiieneia na tragedia seria, como quando se apresen
tam urn Tiestes· • ou um t=dipo,· • ou ainda urn Ma
careu·· tendo rela<:;oes intimas corn uma irma, aca
bando estes por voluntariamente atrair a morte para 5i 
mesm08 como puni\:iio por seus erimes? 

Megilo: Ao dize-Io ao menos expressas exatament,~ 
como a opiniao ptiblicu tern UIllU influcncia poderosa, 
diante da qual ningucm ousa sequer tentar articular 
uma paIavra que enlltradiz a lei. 
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o ateniense: Entao nao IS verdade, eomo acabei de di
zer, que, quando urn legislador deseja suhjugar urn 
daqueles apetites que de modo especial 6ubjuga as pes
soas, e para de facil ao menos eonhecer 0 rnetodo de 
domina-los, a saber, consagrando peia opiniao publi 
ca um identico sentimento a respeito de urn me5mo 
aSBunto na mente de tod05, quer sejarn escravos ou 
homens livres, mulheres Oll crian<;;as e todo 0 Estado? 
Nao sera assim que eonferira 0 maximo de estabilida

de a essa lei? 

Megilo: Certamente. Mas como ser sempre possfvel para 
ele fazer com que todos U6em de hoa vontade uma rnes

rna linguagem? 

o ateniense: Fizeste uma observa\:ao bastante oportu
na pois IS precisamente iS80 que en pensava ao me re
ferir ao procedirnento de que tenho conhecimento para 
impor essa lei que exige qnc se siga a natureza ua e6
pula destinada a reprodu.;;ilo, seja nao tocando no sexo 
maseulino, ••• seja abstendo-se do extermfnio de indi
viduos hUlnanos, •••• tieja nao lan\:ando a semente 60
bre roehas e pedras····· onde jamais eriara raizes e 
nern frutifieara; e finalmente, no campo feminino, que 
se abstenha de qualquer atividade sexual que nao te
nha pOT prop6sito a fecundll\:ao.······ Esta lei, quan
do se tornar perrnanente e soberana, tao soberana quan
to esta que agora profbe a rela\:ao [sexual] entre pais e 
filhos, e obter no que diz respeito a08 out£08 tipos de 
rela<:;oes a devida vit6ria sera infinitamente benefica, 
ja que ern primeiro lugar aeata as determina\:oes da 
natureza, servindo inelusive para afastar as pessolls das 
flITias e loueuras sexuais, e de todo tipo de adulterio 
bern como de hebedeiras e glutoniees, e em segundo 
lugar promove a afei\:an dOH maridos por silas pr6prias 
esposas; na verdade, outros inumcros bcnefieios resul
tariarn caso se pudesse tornar essa lei vigente c sobera
na. Mas Cp06sfvel que algum jovern dotado de extrema 
virilidade, ao nos ollvir proumlgar tal lei, nos denuncie 
por prodllzir regras tolas e irnpossiveis eobrindo-nos de 
injllrias e vociferando por iodo 0 lugar, sendo por iSBO 
que asseverei que eonheeia um proeedimento para as
segurar a estabilidade dessa lei uma vez tenha sido es
tabelecida, procedimento que e a uma vez 0 mais {{lcil 
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Piatao - As Leis 

de todos e 0 mais dificil, visto que, se por urn lado 6 
fadlimo perceber que isso 6 possivel e como 6 possivel 
porquanto afirmamos que essa regrH, uma vez consa
grada devidamente [pela opiniao publica] dominan\ 
todas as almas, fazendo-as temer as leis promulgadas e 
render-Ihes total obediencia - por outro, aportHmos a 
essa situa.;:ao, segundo a qual as pessoas acham, mes
mo assim, que tal regra 6 irrealizavel, tal r:omo no r:aso 
da institui<;ao dos repastos comuns as pessoas se rer:u
sam a crer que 6 possive! para 0 Estado inteiro dar con
tinuidade a esta prMica e isto, inclusive, a despeito da 
evidencia dos fatos e da existi'mcia da pn1tica ern vossos 
paises, onde, ainda assim, no que diz respeito a presen
<;a das mulheres, tal pratica 6 eonsiderada nao-natural. 
~= em fun<;ao disso, devido a resistencia dessa deseren
<;a, que ell disse que 6 bastante difir:il promulgar como 
leis r:ssas prMir:as de modo a perdurarem. 

Megilo: E estavas certo em dize-Io. 

o nleniense: De qualquer modo, a fiIn de deIlloTIstrar 
que isso nao esta al6m do poder humano, sendo possivel, 
gostarias que eu tentasse apresentar urn raciodnio que 
nao e destituido de alguma plausibilidade? 

CUnins: Certamente. 

o ateniense: Estaria alg1.H~Jfl mais predisposto a s<o ahster 
dos praz<ores do sexo, conselltindo em aeatar sobriam<Olltn 
a lei que r<oguiamentn esse assunto se estivess<o corn seu 
corpo nao em rna condio,:iio, mas numa boa r:ondi<;ao? 

CUnias: Ele estaria muito mais predisposto se sr:u cor
I'O nao estivesse mn ma condi<;ao. 

o nleniense: Nao ouvimos {alar de ko de Tarento qur: 
devido as suas eompetio,:iies de Olimpia e em outros lu
gares, <0 estimulado pelo dm;ejo de veneer e por slIa pd.
pria t6cni,:a, movido pda r:oragern aliada it temperan
,;a ern sua alma, durant'~ tndo 0 periodo de sell treina
Inento, conlO contn a hist6ria, nUTlca tocou IlTnU rnu

Iher e nem tampOl](~o um rapaz? I fist{.ria identica ,~ 
narrada eTlvolvendo edson, Astilo, DiopOIllpO e muitfs
sirnos outros. E no entunto, CUnias, "sses homellS niio 
s6 contavarn corn nTlUl ,~d1.H;a<;iio de aITna muito pior do 
que aquela dos teus e meus cidadiios enrno tambem 
possuiarn muito maior vigor sexual ffsir:o. 
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CUnias: Que isso realmente aconter:eu no caso desses 
atletas e realmente, como dizes, registrado confiavelmen

te pelos antigos. 

a ateniense: Ora, se esses homens tiveram fortaleza bas
tante para se privarem daquilo que para a maioria cons
titui a maior das felicidades por amor avit6ria na luta, 
na corrida e coisas similares, serao nossos rapazes in
capazes de se refrearem a fim de conquistar uma vit6
ria muito mais nobre - aqllela que e a mais nobre de 
todas as vitorias, sobre a qual os entreteremos, cspero, 
a partir de sua infancia atraves do eneanto das narrati 

vas, diseursos e r:ano,:5es? 

CUnias: Que vit6ria? 


a aleniense: A vit6ria sobre os prazeres, a qual se for 


POf eles obtida Ihes propir:iani uma vida de felir:idade, 

sendo que se nao a lograrem terao exatamente 0 opos

to. Ademuis, nao Ihes dara 0 temor de que e isso algo 

total mente impio poder para dominar esses impulsos 

que homr:ns inferiores a eles r:onseguiram dominar?· 


CUnias: E r:crtamente razoavel supor que sim. 


a nteniense: E agora que atingimos este ponto r:om res

peito a essa lei, ern bora tenhamos caido tIa incerteza gra
<;as a r:ovardia da maioria, sustento que nossa regulmnen
tao,:iio sobre esse terna precisa avan<;ar e proc1amo que 
nossos r:idadiios nao dr:vem ser piores qlle uves e muitos 
outros animais que sao gerados em grandes ninhadas e 
que vivem vidas eastas e em celibato sem rnanterem rela
<;5es sexuais ate alcano,:arern a idade de proeria<;ao; e quan
do alcanyam essa idade se acasalam movidos peln instin
to, macho corn femea e femea com macho, e doravante 
viv'~nl de lIma maneira que e santa e justa, perrnanecen
do fi6is aos seus primeiros aeordos de amizade: niio resta 
duvida que nOSS05 cidadaos deverao ser ao menos mais 
virtuosos que esses anirnais. Se, entretanto, foreIn corrorn
pidns pe1a maioria dos outros he1enos ou barbaros ao ve
rem que entre des a chamada desregr(]da Alrodite· • 6 dr, 
grande poder e assim se tornam ineapazes de subjugar tal 
amor, os guardiiies das leis, atuando eorno legisladores, 

terao que produzir para e!es uma segunda lei. 

CUnias: Que lei lhes recomenda produzir se essa agora 

que e proposta se Ihes escapa? 
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Platao - As Leis 

o ateniense: Evidentemente aquela lei que a sucede 
como segunda. 


CUnias: Equal e ela? 


oateniense: Privar 0 maximo posslvel esses prazeres da 
foro;;a que adq(lirem pOl' sua atividade natural desvian
do seu curso e desenvolvi,mento mediante trabalhos 
duros para outra parte do corpo. I5to poderia funcio
nar se a pratica da rela<;ao sexual fosse desa(',ompanha
da de despudor, pois se devido ao pudor as pessoas a 
pratieassem apenas raramente, esta raridade de prati 
ea resultal'ia ern que passariam a aeha-Ia menos tirani
ca. Que se enr:are, portanto, a privacidade nessas a<;oes 
- e nao mais a inteira absten<;iio dessas a<;oes - eomo 
hOllrada, sancionada tanto pelo costume como pela lei 
niio-escrita. Com isso disporemos de um segundo pa
drao do que Ii honrado e desonrado estabelecido pOl' lei 
e detendo urn segundo grau de moralidade; e aquelas 
pes~oas de natureza corrupta, que classificamos como 
ir!feriores a ,~i mesmas e que formam um tipo unico, :-ie
rao atingidas por mais tres tipos de eoa~ao e compeli
das a se refrearem da viola<;iio da lei. 

CUnias: E que tipos de eoa<;ao sao esses? 

o aleniense: 0 temor aos deuses, 0 amor a honra e a 
aquisio;;ao do habito de desejar em lugar das beIas for
mas do corpo, as belas formas da alma. As eoisas que 
menciono agora sao, talvez, como os ideai;; visionarios 
numa hist6ria, e no entanto, em verdade, se puderem 
ser implementadas, se revelarao um enorme beneficio 
para todo Estado.· Possivelmente, se a Divindade 0 

permilir, poderfamos impor uma de duas alternativas 
no que respeita as rela(,:oes ::;exuais: ou ninguem ousara 
tocar nenhuma pessoa nobre e livre exeelo sua pr6pria 
esposu, nem lan~ar sua semente em mulheres udulte
ras gerundo filhos ilegitimos e bastardos, TlCm perver
tendo a natureza desperdi<;ando seu semen na sodomia; 
011 entao deveremos abolir inteiramente aH rela(,:oes eom 
o sexo maselllino,· • e quanto as mulheres, - se promul
garmos uma lei segundo a qual todo homem que for 
denunciado como mantendo rela<;oes sexuais eom quais
quer II1ulheres exceto uquelas que foram admitidas a 
sua casa sob san(,:ao divina e eeIebra(,:ao religiosa do 
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casamento, sejam as primeiras compradas ou adquiri 
das de outra forma, sera privado (c,omo tais mulheres 
tambem 0 serao) de todus as honras e1vieas, ficando na 
mera situa<;ao de urn estrangeirn - provavelmente tal 
lei contaria com a aprova'iao, sendo considerada justa. 
Assim, que seja esta lei, quer a chamemos de uma lei 
ou duas leis, formulada e prnmulgada com referencia 
as rela(,:oes sexuais e casos de amor em geral, estipu
lando nesse sentido 0 que e eomportamento correto 
ou incorreto nas nossas relao;;oes rmltuas movidas pOl' 
eeses desejos.··· 

Megilo: Da minha parte, estrangeiro, daria de born gra
do minims boas vindas a essa lei. Quanto a G'linias, tera 
qUI, dizer ele mesmo qual e sua opiniiio a respeito. 

Clinias: Eu 0 farei, Megilo, quando julgar a situa<;;ao 
oportuna, mas de momenlo deixemos 0 estrangeiro 
avan(,:ar ainda mais com suas leis. 

Megilo: Estis certo. 

o ateniense: Hem, em nossa marcha chegamos ao pon 
to no qual as rcfei<;oes comuns foram estabelecidas, 
algo que em oul.ras partes, eomo dizemos, seria diff
cil, mas cujn acerto em Creta ningl1ern qllestionaria. 
No que concerne ao seu estilo, se dcveremos adotar 0 

estilo eretense ou 0 lacedemonio, He devemos busear 
um terceiro estilo que "eja superior H ambos - isso nal) 
me parece urn problema dificil de ser resolvido, nem 
tampOllco esta resolll<;uo se revelaria assim tao provei
tosa, ja que essas refei(,:oes SI' acham atualmentc esta· 
bcleeidas de uma lIIHneira satisfatoria. 
A seguir temos que abordar a questao da organiza<;uo 
do abaste.:imento de alimentos e como I1justu-Io ao vo~ 
lume de refei(,:oes. Em oulros Estados, esse abasteeimen~ 
to indui todos os tipos de alimenlos e provem de mui
tas fontes, seguramentf', do dobro de fontes de que dis
pomos para m'8SO Estado, visto que a maioria dos gre 
gos podcm fazer vir seu alimento tanto da terra quanto 
do mar, 0 que Tlao aeontecera corn nosso povo, q1H~ st'. 
podera obte-Io da terra. 15to torna a tarefa do legislador 
mais facil pois bastara.o a metade, ou menos, de leis, 
alCm da vantagem de que as leis Be enquadrariio me
lhor aos homens livres. Entenda-se que 0 Icgislador de 
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Platao - As Leis 

nosso Estado esta majoritariamente livre de negocios 
maritimos, operayoes mercantis, problemas de aloja
mentos e estalajarias, questoes de tributos alfandegarios, 
questoes financeiras envolvendo juros, cmprestimos, 
usura emil outras materias de feitio semelhante; pode
ra dizer adeus a tudo isso e legislar para fazendeiros e 
agricultores, pastores e apicultores e a respeito dos ins
trumentos utilizados nessas ocupayoes. Isto e 0 que ele 
fara, agora que ja promulgou as leis mais importantes, 
que dizem respeito ao casamento, ao nascimento, a 
nutriyao e educayao das crianyas c com a seleyao dos 
magistrados do Estado, Neste momento, ao legislar, tera 
que se ater ao assunto alimento e com aqueles cujo la
bor contribui para a formayao do suprimcnto de ali 
mentos [que garantira 0 abastecimento]. 

Que haja, em primeiro lugar, urn e6digo de leis que 
chamaremos de c6digo agricola. A primeira das leis deste 
eodigo aquela consagrada a Zeus, 0 protetor das 
demarea<;oes, sera assim formulada: ninguem alterara as 
delnarca<;oes da terra, sejam estas pertencentes a urn 
vizinho que e urn eidadao local ou pertencentes a urn 
estrangeiro reIn easo de posse de terra em territorio 
fronteiri<;o (entre dois Estados)l, entendendo que faze-Io e 
verdadeiramente ineulpar-se de c.stal' movendo urn marco 
sacrossanto;· e prcferivel que alguem tente mover a maior 
das roehas que nao e Ulna deIllarCayao do que UIlla 
pequena pedra que serve de demarcayao por san<;ao divina 
entre territ6rio amistoso e hostil,· • pois de urn lado Zeus 
etesf(,munha c protetordaqueles que pertencern amesrna 
tribo e do outro Zeus e t(,stemuuha e protetor dos 
(,strangeirns; despertar urn ou outro desses deuses significa 
atrair guerras letais, Aquele que obedecer a lei nao sera 
castigado pelas dores que ela inflige, mas quem a desprezar 
sen! passfvel de dupla puniyao, a primt,ira provenient(, do 
poder divino, a segunda proveniente da lei. Ning\J(~m 
movera por sua pr6pria vontade as demarca<;ocs das terras 
dos vizinhos: se alguem n fizer, quem quer que desejar 
podt,ra dmlUlHOia-ln aos detentores das terras, e ell'S 0 

levarao ao tribunal. Ese alguem for condenado, visto que 
por t;sse (Time 0 (xmdenado estara secreta e vioientanlellte 
misturando as terras formando Uln todo, 0 tribunal tera 
que avaliar a pena que 0 eoudenado devera eurnprir ou a 
multa que devera pagar, 

344 

Livro VIII 

Que se acres<;a a isso que muitos pequenos erros sao 
perpetrados entre vizinhos, os quais a for<;a da freqiien

cia geram uma imensa quantidade de inimizade, tor
nando a vizinhanya uma coisa aflitiva e amarga, pelo 

que todo vizinho precisa tomar todo 0 cuidado possfvel 
para nao incorrer em qualquer atitude inamistosa, e 

precisa, acima de tudo 0 mais, exercer urn cuidado pe
culiar para nao ultrapassar nem em urn unico centime

tro sua propria poryao de terra,··· pois, se por urn 
lado e facil e possfvel para qualquer urn cometer urn 
dano, fazer urn beneficio nao esta em absoluto ao al

canee de todos. Todo aquele que invadir a terra alheia, 
transpassando as demarcayoes, devera pagar por esse 

dano; e a titulo de eompensayao por seu despudor e 
ineivilidade devera, tambem, pagar a parte ofendida 0 

dobro do custo do dano provocado. Em todas essas 

mat6rias os guardioes dos campos atuarao como inspe

tores, jufzes e avaliadores - toda a equipc dos doze, como 
rnencionarnos antes, quando se tratar dos casos mais 
importantes e quando se tratar dos menos importantes 
apenas os comandantes de postos. Em caso de invasao 

de terras de pasto, tais magistrados farao a devida ins

peyao, decidirao e farao a avaliayao. E se alguem, ce
dendo ao gosto pelos produtos das abelhas, garantir 
para si uma colmeia alheia atraindo 0 enxame pelo 

rufdo de utensilios de metal, tambem devera cobrir os 
prejufzos causados, E os magistrados determinarao tam

bern a multa eonveniente para aqucles que ao produzi
renI queimadas em sua terra nao tOlna rem as devidas 
medidas para que estas nao atinjam a terra vizinha. 

Da rnesma nraneira, urn homem que ao plantar arvo
res, nao d(,ixar 0 devido espar:;o sufieiente determinado 

pdos legisladores entre as arvores e a terra vizinha, res
pondeni perante os magistrados, tendo isso sido ade
quadarnente estabelecido por muitos legisladorcs, cu

jas leis devem ser empregadas scm neeessidade de re
correrTTlos ao supremo organizador do Estado para que 

legislt, sobw todos os numerosos pequenos detalhes que 
sao da eornpeteneia de qualquer legisiador oeasionaL 
Assim, TlO que se refere tambem aos suprirnentos de agua 

lui cx(oclentes leis antigas promulgadas para agricultores 
que Il()S, ern nossa exposiyao nao precisanlOs abordar. 
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Platao - As Leis 

Que acerca disto baste 0 seguinte: que aquele que dese
ja trazer agua para sua propria terra tenha permissao 
de faze-1o come\lando pelos reservatorios publieos, mas 
sem intereeptar os po \lOS expostos de qualquer particu
lar; podera condllzir tal pela rota que desejar ex
ceto atraves de uma casa, templo ou tumulo e nao deve
ra causar maior dano do que 
zido pelo efetivo t.rabalho de 
natural em certos 
chuva e 0 privar da potavel necessaria, de 
eavar em seu terreno ate atingir a argila, e se mesmo a 
esta p£Ofundidade nao eneontrar agua, tera direito de 
procurar seus vizinhos para receber tanta agua quanto 
necessaria para saciar a scde das pessoas de sua casa. 
Se seus proprios vizinhos sofrerem de escassez em seus 
suprimenl.os, ele solicitara uma ra<;:ao de agua dos I1grl}

nomos (!!'uardioes do campo), tornando-a dia a dia, de 
reparti-Ia com seus vizinhos. E se 

chegada da chuva (Jual(Jucr habitante das terras 

de ori
gem pluvial, ou se ao contrario - 0 detcntor de terra 
mais alta prejudicar 0 lavrador abaixo dcixando Ii 
fiuir it vontade a ponto de se desviar e ser 

ese, cOIlseqiicntemente, se reCU8arem Ii entrar nUIIl 

acordo a respeito disso, qnalquer pessoa que () 
poder{l solicitar a preseTH:a de um astlnomo (h'llardiao 
urbano) na eidade 011 11m agn'}Ilorno (guardiao rural) 
no campo para que seja definido 0 'JUt, eada partido 
deve e aquele que nao acatar a ordem deei80ria 
fic.adl PIIS81Vel de ser acusado de invlOja e insubordina
\lao, e se condcnado terlt que pagar a parlO ofcndida () 
dobro do correspondente ao dano por ter se negado a 
obedeeer aOB 

No locante acolheita de frutos, a regra de 
toclos sera esta: e"tn deuAa· nos cOllcedeu duas 
a saber, a diversfio de Dionisio ({lH' nao (~ 

armuzenur e H ontra produzida pelu nul.llreza para s('r 
arrnazcnada.•• Portanto, qllc esta II:i sf~ia 
com respeit() rt collicita dos frllto;;;: qucm gum que 
que provar a oafra rustica de lIVHH 011 figos antes da 
csta\liio da vindirna, Ique coincide com a as('ensao dtO 
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Arcturus, • •• I esteja essa em sua propTla terra ou na 
de outr05, fieara devendo cinquenta dracmas 
n Dionisio se as tiver apanbado de sua 
planta<,;ao, uma mina se da plan1a<;:ao de seu 
dois ten;os de uma mina se tiver apanhado da 
planta<,;ao de out£Os. E se alguem colher uvas 
selecionadas ou figOOl seleciortados - como sao 
chamados atualmente - se 0 fizer em sua pr6pria terra 
que 0 fa<;:a como e quando 0 desejar, mas se 0 fizer na 
terra alheia sem a permissao do Olltro·· •• sera 
mull.ado todas as vezes de acordo com a lei ~nao 

deslocanl.s aquilo (lue nao iustalaste. Ese urn escravo, 
sem 0 consentimento do senhor dOB CaInpOB, tocal' unl 
56 desses frutos, devera reeeber tantos a\loites quantos 
forem os bagos do cacho de uvas ou os 
Se urn estrangeiro residente comprar uma safra 
selecionada, ele pode-ra colhe-Ia se 0 desejar. Se um 
estrangeiro viajando pelo comer algum 
fruto da safra ao eaminhar pela estrada, de mais urn 

atendcn1e podera, se 0 desejar, apanhar alguns frutos 
seiecionados sem pagar por eorno urn presente de 
hospitalidade, mas a lei proibira que TI( '8808 estrangeiros 

dos chainados frutos r1J.st£cos, temporoes e 
outros sinlilares; e caso unl senhor Oil urn escravo os 
toque inscientmnente, 0 escrnvo Aera eastigado com 

e n IlOmem livre liberudo com uma dnra 
nstru<;:iio de tocar apen!ls a Olltra safru, 

qUf' na(. {, adeqlladu para 0 armnzenamento visando 
ao fabric.. de passa, vinlio e fig .. "to(',o. ()uanto as peras, 
ma(;us, TOmaS c·~ todos f'ssetl frutos'j nnn se ineorrera eln 

deson ra por apanha-Ios privadamcTlte, mus todo 110mI'm 
COln men"s dn trinla anos de idlHi<: qlle for flagrado 
ness" a10 SCrtl s1Irrado, mas liberado sem ferim('TlIOs, 
do qtW nun eslan'i [sento " hOIfl('IIl livn,. Os ,·.s(rallg<,iros 

pnrlilhar ,h,sses frulos /los IIWSIllOS III old ..,., .las 
Colli idade superior a trinta 

e lIada l,wH nd" ('ollsigo, 

loon. IHIIH cota ern todos esst'S frn108, 1al como 0 

estrang(~iro; HIHH He dt~sacatar a lei~ sertl p!l ....... {vt"1 

dl'stititllfdo do dir(~il0 as honras .: it 
110 euso de traz.'r <os'ws futos flO 

COllll"('irru,nto dos juizi;s na ocasii'io. 
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Platao - As Leis 

A agua, mais do que qualquer outra coisa num jardim, 
e 0 elemento mais nutriente, mas e faeil de ser 
contaminada, pois enquanto 0 solo, 0 sol e 0 vento, que 
associados a agua nutrem as plantas em crescimento, 
nao sao facilmente deterioraveis e inutilizaveis por meio 
de envenenamento, desvio ou furto, a agua, por sua vez, 
esta exposta a todos esses inconvenientes, de sorte que 

ela necessita a protec;;ao da lei. Que seja, portanto, esta 
a lei que diz respeito a agua: se alguem deliberadamente 
estragar a agua de outra pessoa, seja da fonte ou da 
cisterna por meio de envenenamento, retenc;;ao em valas 

ou furto, a parte prejudicada acusara tal pessoa perante 
os astlnomos, registrando a dimensao do dano 

suportado; e todo aquele que for condenado por essa 
especie de dano envolvendo envenenamento, tera que, 

aMm de ser multado, limpar as fontes ou a bacia d'agua, 
da maneira que os interpretes da lei· determinarem 
que e correto para a purificac;;ao a ser feita em cada 
caso e para eada queixoso. 

Quanto ao transporte das colheitas, quem assim 0 de
sejar ted 0 direito de conduzir sua colheita por qual
quer via, contanto que, com isso, nem prejudique de 
modo algum qualquer pessoa nem granjeic para si urn 
lucro correspondente a tres vezes 0 custo do prejuizo 
que causou ao seu vizinho; a autoridade neste assunto 
cabera aos magistrados, conlO em todos os outros casos 
nos quais alguem delibcradamente lesa por meio da 

forc;;a ou da perfidia algucm, scja diretamente scja atra
yes dos bens do lesado. Em todos esses casos, 0 prejudi
cado dcve reeiamar aos magistrados para 0 devido re

paro quando 0 prejuizo eausado nao ultrapassar tres 
minas; mas se alguem fizer ulIIa reeiarnac;;ao que envol
va Ulll maior valor, devera lIIover urn processo perante 
os tribunai.~ Pllblicos panl a punic;;ao do Icsadof. Caso 
se julgue que algllIn dos IIwgistrados prollullciou urn 
veredito injusto quanto il delibenlc;;ao das p(~nas, ess(, 

Illagistrado estara sujeito a pagar 0 doi>ro da quantia a 
parte lesada; I' quem 0 quiser podera [inclusive[ levar 
as injw;tic;;as Jos magiS1.rados aos tribuna is eornuns em 
caso de cada reciarnac;;ao. E visto que ha iIlllrneros (,[I

sos de pouca importancia para os quais t\ preeiso (~sta
belecer penas., rderindo-se a q ueixas e (,ita(iies (~s(,ritas 
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e provas de citac;;oes, em que as citac;;oes requerem duas 
ou mais testemunhas - e todas as materias de tipo seme

Ihante - esses casos nao podem dispensar uma regula
mentac;;ao legal, embora ao mesmo tempo nao merec;;am 
a atenc;;ao de urn legislador idoso. Assim, os legislado
res jovens deverao produzir leis para esses casos, mol
dando suas pequenas regras conforme as grandes de 
nossas promulgac;;oes anteriores, e aprender pela expe

riencia ate que ponto sao neeessarias na pratica ate que 
se tenha que decidir que sejam todas promulgadas como 
leis; e entao, as tendo fixado de maneira permanente, 

deverao viver as aplicando, agora que se encontram es

tabelecidas na sua devida forma. 
Tambem para os artifices temos que produzir regula
mentac;;oes dessa maneira. Ern primeiro lugar, nenhum 

cidadao residente devera estar entre aqueles que se ocu
pam dos oficios dos artifices, bern como nenhum de seus 
servos. [sto porque 0 cidadao ja tern a seu cargo urn 

oficio [rnais que] suficiente, e que dele exige muita pd
tica e muitos estudos, que e () zdo e a manutenc;;ao pe
los interesses publicos do Estado, uma tarefa que re

quer de sua parte plena atenc;;ao; ora, dificilmente exis
tira urn ser humano dotado da capacidade de realizar 
duas incurnbencias ou dois oficios caLalrnente e tam
pouco realizar urn ddes de rnesrno e supervisionar 0 

outro executado por outra pessoa. Assim e preciso que, 
em prirneiro lugar, formulernos esta como uma regra 
fundamental no Estado: nenhnm hOITlt~m que seja 11m 

ferrciro atliarD. corIlo Hill rnarceneiro~ nem lIm rnarce

neiro supervisiouara outrot; Tla oficina de ferreiro, ern 

lugar de se atcr ao s.~u pr6prio oficio, sob 0 pretexto de 
que, assim supervisionando IIIuitos servos que traba
Iharn para 0 seu ganho seja natural que de rnais aten
c;;an a obra qlle de executa atravcs deles, vis1.o qlW ex
trai disso luna rellda rTluito maior do que d(, seu prt'.

prio ,,/'fcio. Que cada urn, ao contrario, se ocupe 1I0 Esta
do d., apenas urn oficio, do qual retin~ " sustento para 
sua vida. Os astinonlOS deverao se eITIp(~llhar 110 sentido 
de ,,,,Iar para quc essa lei seja cUITrprida e [indusiv(,[ pu

nirao 0 cidadao residente que se desviar para qualquer 
ofkio, 0 prderindo a buscar a virtude,·· median1.(~ n,

primenda e degradac;;ao ate 0 reeolocarern lIO sell prt'rprio 
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caminho; e se 0 estrangeiro se dedicar a dois oflcios eles 
o punirao com aprisionamento, multas em dinheiro e a 

expulsao do Estado, obrigando-o assim a agir como urn 

homem e nao como varios. No tocante aos salarios de
vidos aos artifices e os cancelamentos do trabalho con
tratado e quaisquer injusti(ias que Ihes sejam feitas por 

outros, ou feitas por eles contra outros, os astinomos 
deverao atuar como arbitros ate [urna situa(iao que en

volva urn valor correspondente al cinqilenta dracmas, 
sendo que no caso de quantias maiores as cortes publi 
cas deverao julgar conforme a lei. 

No que concerne a exporta(iao ou importa(iao de merca

dorias, nenhum imposto devera ser pago ao Estado. Nin

guem importara incenso e todas esses perfumes estran
geiros para uso nos ritos religiosos, a pllrpura e todas as 

outras tinturas que nao sao produzidas aqui e tudo que 

for relativo a qualquer outro oficio que exija materiais 
importados estrangeiros para urn uso que nao e necessa
rio; tampouco sera permitido exportar tudo aquilo que e 

necessario permanecer no pais. Os inspetores e supervi
sores destes assuntos serao os doze guardioes das leis que 
se sucedem aos cinco mais vdhos afastados. 

Quanto as armas e todos os instrumentos belicos, se houver 

necessidade de importar alguma tecIli(~a, engenho, metal, 
corda ou animal corn finalidade militar, os hiparcas (, os 
estrategos contro]arao tanto as importa(;oes quanto as 

exporta(ioes d"pendendo do caso de 0 Estado cstar cedendo 

ou mcebendu, para 0 que os guard ions das leis deverao 
promulgar leis convenientcs e ad"quadas. Mas nenhnm 
corrH~rcio visando a ]Ilero, sejn rwste ramo ou ern (111alqlJ(~r 

outro sedt praticado em parte alguma deutro das frnntl'iras 
de nosso Estado e terri Iorio.• 

COlli rcla(iao ao abastecinH~nto alilTl(~nlar I' n distriblli 
'Jio dos prodllto;, agricolas, UHl sislenw que se aproxi

rna daqllde qlJ(~ esta legalizado ern Cn~ta provaveln)(m
t" se r!'vdaria satisfat{)rio. Toda a prodlll;i'io do solo 
(kv(~r{1 ser dividida por todos ern doz!> partes., .I" acordo 
com 0 rnptodo (1., sell C()JISUlllO.·· E cada duo(J.\cimn 

purl" (de Irigo I' c",vada, pOl' exernplo ) - e lodas as co. 

Ibeitas res/anles '1IW (kverilo ser distrihnfdas de rna
JIf~ira identicu.) tal cornu 1odos os anillluis vt~ndavpjs (~rll 
(',ada mgiilo -I('r[jo que S(~r divididas propon~ionalrrwnl!> 
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em tres parcelas, das quais a primeira sera para os cida
daos nascidos livres e a segunda para seus servos. A ter
eeira pareela eabera aos artifices e estrangeiros em ge
ral, incluindo quaisquer estrangeiros residentes que pos
sam estar morando juntos e necessitando 0 indispensa
vel sustento, e todos que tenham entrado no pais em 
qualquer ocasiao a fim de executar negocios ptiblicos ou 
privados. E esta terceira pareela de todas as merea
dorias necessarias ao consumo sera a unica passivel de 
ser levada obrigatoriamente ao rnercado para venda, sen
do proibido vender qualquer parte das outras duas par
celas.••• Qual sera, entao, a melhor forma de efetuar tais 
divisoes? Esta claro, para come(iar, que nossa divisao e de 
uma certa maneira igual, mas de uma outra, desigual. 

Clinias: 0 que queres dizer? 

o ateniense: Temos que admitir que de cada urn desses 
produtos do solo, neeessariamente, algumas partes sao 
piores e outras melhores. 

Clinias: Eclaro. 

o ateniense: Com respeito a isso, nenhuma das tres par
eelas apresentara uma vantagem indevida - nem aquda 
entregue aos senhores, nern ados escravos, nem ados 
estrangeiros, mas a distribui(iao tera que contemplar a 
todos corn a rnesrna igualdade de sirnilaridade. Cada ei
dadilo toman) duas parcelas e assuminl 0 eontroie da 
distrihui(iiio delas aos eBernV!)S e aos homens livres rcs

pectivamente, na quantidade e qualidade que desejar 
distrihuir. 0 excedente sohre e acima disso devera ser 
distribuido, por peso e numero da maneira que se segue: 
o proprietario devera tornar 0 nurnero de todus os ani
mais que devem se nutrir dos produtos da terra, fazendo 
sua distriblli(iilo em confurrnidade com isso. 
o pr6xirno passu e providenciar rlloradias para os ei
dadaos organizadas ind(~pendcnternente. Urna adeqlla
da organiza<;[jo para das sera a seguinte: devera haver 
doze vilas, luna no meio de cada urn dos doze distri 
tos, e ern cada vila conw(iaremos por seiecionar tem
plos e UUHl agora para os dells"s " os semi-(kuses; e se 
tiv<,r qlle t)xistir 'll1uisql1er divindades loeais dos Mag
netos ou quaisquer santuarios de outros deuses an
tigos ('uja memoria e ainda preservada, prestan~mos 
a des 0 rnesrHO c.ulto que Ihes prestaram os antigos. 
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E ern todo lugar erigiremos templos a IIestia, a Zeus 
e a Atcnfl, e a qualquer outra divindade que seja a 
patroua do distrito em questao, Ern primeiro 
as eOflstnH,oes deverao ser em torno desses 
templos e oude 0 solo for alto, de se formar 

bem como todo cercado pOT IIIn TIluro 
e quanto a todo 0 resto da terra 

para que 05 artifices dividi
dos cm treze se<;oes, daB quais uma delas se instalani 
na eidade (se«ao que sera subdividida novarrwnte em 
doze partes, como a totalidade da propria eidade, e 
distribuida com 08 suburbios a sua volta). Ern cada 
vila (povoado) estabeleeeremos classes de artifices 
quc sao utcis aos agrieultores, De todos estes os che
fes doe agr6noIllos (guardioes dos campos) serao os 
supervisores, deterIllinando quantos e que artffices 
cada lugar neeessita, e onde residirao, de modo a pro-

Ihes serem 0 mais liteis 
ga a de astiflornos superVISIOn 
mente os artifices na eidade, 
Todos os assuntos relativos a agora tcriio que ser ad
ministrados pelos inspetore, da agora (agoranorIws), 
Alcm dc supcrvisionar os templos jun 10 aagora a fim 
de prevenir quaisquer danos de qIH' pnssam ser Vlli
mas, supervisionarHo, ern segundo lugar, 0 compor
tamellto pessoa), ennscrvando-se atclltos il. conduta 
moderuda c ultrajante, de modo a provideneiar pu 
ni/;an onde nCCetis{lTia for. Supervisionarau ati mer
cadorias pORtas a venda, de modo a estarem in
fonnados qIH~ as venda,; qlH' os eidadaos visam a fa
zer com os sao ,empre condu:lidas 
rIrenIe, I lavern IIeste CHSO esta lei: que no 
dia do mes a poryao clas mercadorias a ser vendida 
HOS trazida a pruya pe]os gcrcntes, 
ou sep, os estrangclTos (Ill escravos qlHe atnam como 
gerentcs para os eidadaos; e as primeiTw; rnercadorias 
s/~rau a duodceima parte de cereal·, e 0 eSlrangeiro 
,kveni CO[JIpTlir cereal ,~ tudo que 0 aCOlnpanhar du
rante 0 mes inteiro lIe"se prirneiro mercado, No de
cimo dia do mes, IiquidoR suficientes para dural' 0 

mes todo deveriio ser vendidos pOI' uma part.~ e 
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comprados pOl' outra. Em terceiro lugar, no 

dia haveni uma venda de animais vivos das fazen

das, tan 1.0 quanto cada parte 

der a fim de atender as suas neeessidades, 

de todos os utensilios ou mereadorias que os agriculto

res tem para venda, tais como ou qualquer 0I1tro 


de vestimenta ou pe«a tecida, feltro on qualquer 
outro material; e estas os estrangeiros terao que obler 
dos outros mediante compra. Mas mmhuma destas 
mereadorias, nem cevada ou trigo triturado e transfor
mado em farinha, e tampoueo qualquer outro tipo de 
produto alimentlcio podera ser vendido no eornercio va

aos cidadaos e seus e::;cravos ou eompradus de 
tais Entretanto, para os artifices e seus es
cravos no nwreado dos estrangeiros urn po· 
dera vender e traficar em vinho e cereal atraVetl do que 

geralmente de pequeno E os a<;on
retalhariio os animais e distribuirao a carnc aos 

Cb'llit1l1~<;;'1l'J" e artifices e seus servo", Qualquer estran
geiro que 0 dcseje podera comprar qualquer quantida
de de It'nha para combustive! ern grande volume, todos 
os dias, dos gerentes presentes nos distritos; e a vende
rao ans estrangeiros na quantidade e em qualquer tem· 
po quc No que se refere a tndas as outras merea
doria,; (' utensllios que cada grupo nccessitc, terao que 
eompfll-Ios na agora, eada tipo no lugar para cle 
nado, onde os guardioes das leis e os 
a ajuda dos astlnomos demarearam sitios 
instalaram barracas para os produtos vendavcis: ai des 

moedas por mercadorias e mercadorias por 
moedlls e ncnhuIll homclll eedera ,ua parcela ao outru 
sem reeebcr 0 equivalente eTn dinheiro; e se alguem 0 

ceder, pOI' assim dizer a base de credito, devera nego
ciaI' ao melhor prevo pOBsivd, acabando ou TlHD por re
eeb(~I' " que Ihe e devido, vist" que elll tais transavocs 
nan pode contar corl1 ncnhultl rceurso legaL E 5e a eOIll
pra Oil vt,,,da foralll maiores ou Tllais dispendiosas do 
que 0 que c permitido pela lei que estabeleee os limit!:;; 
de llerescirno ou decrescimo da nrooriedade alem dos 

sera 

trado COIn 05 
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cancelado. A mesma regra 5e aplieara ao registro de 
propriedades que dizem respeito a estrane:eiros resi
dentes. Todo aquele que desejar, ou 
geiro pode ser admitido no Estado como residente sob 
termos pre-estabelecidos, visto que a resid€meia e per
mitida a quem esteja desejoso e eapacitado a residir 
no Estado, contanto que possua um ofkio e perma
neya no pals nao mais que vinte alios a contar da 
data de seu registro, scm 0 pagamcnto de nem mes
mo luna irris(Jria taxa, exigindo-sc-Ihe tao-SOInente 
conduta ou realrnente nenhuma outra taxa 
pOl' qualqller eompra ou venda; e ao Sfm vencimento, 
ele partira levando Gonsigo seus proprios bens. 1<: 5e, 
durante 0 pedodo de vinte anos aeontecer ficar Gom
provado seu mel'ito pOl' prestaI' aLgum Gonsi
denivel ao Estado, e se ele se julgar capaz de persua
dir 0 Conselho e a Assernbleia a atenderem sua rei
vindieao;8.o e a autorizar um adiamcnto de sua 
da, ou mesmo a autorizayH.o para sua 
definitiva no pals, qualquer uma dessas solicitay(ies 
para as quais de eonseguir, por sua perSllaS8.0, a apro
vayao do Estado, se efetivamente Goncedidas, serao 
cllTllpridas a seu favor plenamente. No que 
aos filhos dos estrangeiros residentes que sejum arti
fices e com muis de quinze anos de idade, () 
de residcnc:ia comeyar;\ a Gontar a partir dos quinze 
anos e 0 filho do estrangeiru resid,mte, depois de ha
bitar durante vinte anos a partir daquela data parti
ra se () desejar, 011 se desejar ficar, devera eonquistar 
a permissao para tanto de maneira semdhante e a8

"im permaneeer; e aquele que partir devera, 
rarllente, provideneiar junto aos magislrados 0 ean
cclamento de seu nome nos registros. 

Uvro VIII 
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o ateniense: 0 metodo de nossa legisla<;3o requer que 
passem08 agora para 08 procedimentos judieiais relacio 
nados a todas as transH(i'ies descritas ate esta oportunida
de. As materias que envolvem tais proeedimentos foram 

cnunciadas (aquelas, nomeadamente, que 
it agricultura e todas as ativ:idades que dela 

aepenaem), mas nao enuneiamos as rnais importantes de 
todas essas materias; de sorte que nOS50 proximo passo 
consistini cm enuncia-Ias na totalidade, indicando minu
eiosamente que penalidade correspondeni a cada ofensa, 
e perante que tribunal devera ser 

Clfnias: (.~ verdade. 

o ateniense: (~, Hum eerto sentido, .vf,rgorill()sc m'nriuzlT 

todas essas leis que estamos propondo a produzir HUIn 
Estado como 0 nosso, que e, como dissemos, para ser benl 
administrado e dotado de tudo que eapropriado a 
ea da virtude. Num tal Estado, a meTa de que 
qualquer cidadao crescera para (~ompartilhar das piores 
form as de criminalidade praticadas em outros Estados, a 
ponto de 0 legislador ter que prcvcnir mcdiante amca<;115 
sua apari<;ao c nao so para cJ)njllrar seus crinlcs, como 
tarnbcm para, no caso de ja tcrcm 6ido Gomctidos, puni
10, devendo produzir leis para cOllbate-lo i8to, como 0 

disse, (~ TIIlTU certo sentido Mas nao estarnos 
para hc

confofmc diz a hist()ria 
qUlmto os cidadaos para 

quenl leglstavam eram dcscendcntcs dos deuscs. N6s, ao 
contrario, nao passarnos de seres humanos rnortais 
lando para filhos de seres humanos, c portanto e-llos per
mitido ler cnt£(, 1l0SS0:; cidadaos COlli cOrfu.:lio tin 
dure:w do chifre,· tao duro a ponto de ser impossfvel der
rete-Io; e tal como C6"CS cornendos· lIao podem s,~r 
amolecidoH pda fervura sob () tais homens nan f(,cr,

bern a illfluencia das leis, por mais energicas (IlW "ejam. 
Assiln, d"vido a ('68es 8enhores niio estube1eecrmllos ne
nhuma ki muilo branda, em primciro lugar no que COIl

cenl!' no roubo dOB templos, no CaBO de alguern se atnwer 
a COHH'ter llrn tal crime. Nao ede se desejar lIem esperar 
que \JIll eidudi'io (~orretamente edueado scja contarninado 

porern ha tentativas nesse scntido por parte 

de semi servos, estrane:eiros ou eseraV08 de 

357 

iw,r'W,if,iOit!(Jdr: riP III" r:O,lor:tW 

l1!lhl(Wn, po:'! ol1ho 

nrll(lir,',c n limn coin 

(!!q)C"lf:I/(.:no (:(1ilifirClttr 

(J ({'wQ (I': 'plio', nlilHJirion 
perOt; (:m,'1(1r: d(1 Wl'l (WiUloQ 

rrdll"iM(lHIIIII\(I 

WJO f:(!fldo fil(1if! 

ro', (10 



• craw Og anligo~ ghcgm noo 
hali[O C,\illl(! 1110io,\ n"'aiR 

l,edio.do do que n 

(avocrtotll<; - ta 
avocrta - acrcfktci), 
sejo. ce\i!>w confw o~ rois, a 

plilli(l Oil ew dWi.dories do 
f~r.fodo. eJ\Jesle 

tempo nan 
Wilt on dWindnde~ lItediante 

lodo 11m conjunl.o de I/.fOr. c 
o .\csuQfado ew 

nQrli~iio que 
r.e aha/ia cohhr. "Ill dog 

desr,nndrntor. ~ob (J 

de ~Cllf; (Jf1(;n~{ltair.. C>!~(J 

r'Oinr"Oi:iio docl1/in mio 
h(lM!Crr.!)c nu (10 1't1ml(1f;, 

('{,dr'i:<:t. O~C ,\ni:fo~(j dnl 
coho do P10l'nw lido. q)(lrlirin 

L~wv:~n~h1(xMI n e(jflt:c~!;iio do 
r:ldridfO JIOil,l{()~~() rOHllffil 

CC,\IOi! pMOS OI,Ii(Jon (' 

Wo iUI'.Olnm. tll0d(;lt/i10~ (! 

l'OIlfl!llltJr)i'O"eClid ('In "CliO dp 
nlo,,1 p I'llirn 0 cidor!iio 

,1fW~idmJ/(i" 

Iii 

Platao As Leis 

Desta forma, principalmente devido a estes ultimos 15, 

tambem, a titulo de precauyao eontra e fraqueza geral 
da natureza humana, indicarei a lei aplicavel ao roubo 
dos leluplos e todos os outros crirrles de carater serne
Ihante cuja cura e diffcil, se nao impossfvel. E, de acor
do com nossa regra jll aprovada, temos que preestabe
lecer para todas essas leis, preludios que sejam os mais 
breves possiveis. Por meio de argumentayao e adverten
cias poder-se-ia dizer 0 seguinte ao homem que e sacu
dido durante 0 dia por urn desejo mau e que despertH a 
noite levando-o a furtar um objeto sagrado: "Meu born 
homem, a forya do mal que agora te impulsiona e te 
incita aD roubo dos templos !laO tern origem nem hu
mana nem divina, mas se trata de algurn impulso gera
do ha. muito nos seres humanos devido a fait as nao ex· 

por des; tu a carregas a todas as partes contigo, 
lmpulso funesto do qual deves te defender com to

Hgora: quando te 
procede aos rituais purificat6rios, 

busea como suplieanle os santuarios das divindfJdes que 
desviam as maldiyoes, busca a companhia dos homens 
que sao reputados COIno virtno1'os, c assim aprende, em 
pHrte dos outros, em parte por auto-instrw,;ao, que todo 
hornern deve honrar 0 que enobn' e justo; TUHS foge COIn· 
pletamente da companhia dos hornens maus t, !laO te 
voltes. E, se atraves disso, tua doenyH (TeSCer menos, 
mUlto bem; e se este nao for 0 caso, julga a morte () 
cuminho mais nobre e Iivra-te da vida.'" 

Am"dida que entoamos esse proemio a lodos que rne
ditam sobre todos esses alos impios e dcstl'ulivos da vida 
.:Ivica, deixarernos a pn'.priH lei muda para 
ohedece, mas para quem desobedecer, findo 0 

dio, terernos que entoar hem ah .. 11 lei: todo nquele que 
for pegado ronhnndo urn templo, se ror lim estraTlw,iro 
ou um escravo, tertI 0 (,stigma de suu mal<li"ao marefl
do a fogo rw sua testa e Tlas suus rnaos, utem de sofmr () 
IMego 110 numero (I., golpes deemtudos pnlns juizes; ade
mais, sera nu para alenl das frollkirus do 

talv(,z ap!'!s ser assirn pnnido, pOHsa dis(:iplinar-se 
para umtl vida mnlhor. Entendernos que to<la puniyno 

aplieada nno visa ao mal, mas via de regra 
produz urn destes dois (,feilos: ou torna a peRson qUI: 
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melhor ou a torna menos rna. Mas se 
qualqller cidadao e reiteradamente eondenado por esse 
ato, ou a perpelra<;ao de alguma falta gravissima e 
infarne contra OS deuses, os pais ou 0 Estado,· • 0 juiz 

sofreu a 

o eonsiderara como jii incunivcl reconheeendo que, ape
sar de todo 0 treinarnento c educayao que recebeu des
de a infaneia, nao se conteve, a ponto de eometer a 
das iniqiiidades. Para de a pena sera a morte, 0 menor 
dos males, 0 que para os outros [cidadaosl sera urn exem
plo benCfico, pois 0 verfio ca(do em desgraya e elimina
do para aIem das fronteiras do ••• Mas seus fi
Ihos e famIlia, se fugirem ao eomportamenlo do 
serao honrados e citados honrosarnente, eonstatando
se que se dedicaram com ernpenho e eoragelTl no senti
do de trocarem os earninhos do vieio por aqlleles da 
virtude. Que 0'1 bens de um lal criminoso scjam eonfis
cados nao se eoaduna com urn Estado no qual os lotes 
devem permanecer sempre idenlieos c ern numero igllal. 

quer que ,;eja que tiver cometido uma falta afian
devera pagar a multa estipl.llada em dinheiro 

sempre que () valor da rnulta estiver dentro dos limites 
do excedente de que dispuser em rela.;;ao ao seu 
nhoamcnto, mas nao 0 que 0 excedil. Os guardines das 
leis deseohrirao os faws precisos relHtivos a esses CHSOS 
nos tendo que informar 05 jufze,; a 
do verdadeiro estado de cada caso de maneira a 
dir que qualquer urn dos lotes jamais perrnanc.;,a ITIl

pdo fato de faltarern recursos finaneeiros £10 

detentor dl1 terra. Quem quer que pal'cyu merecer uma 
mutta superior e nao tenha ninguem entre smiS 

des(,joso de the preslar eauyflo, [pagar por del e liber{l
\0, ten'i que H(,r pllnido pOl' aprisionamento prolongmlo, 
de tipo p'Jblien e pur rnedidas de degrada.;ao. Mus nin· 

ficHr>l ahsolutarnente a murgem da lei devido a 
11m llnieo crime, mesmo que banido do E"tado. As 
penas a sererT! aplieadas em tHis caBO, serao a mort(\ a 

oS dcterminadas postllras hllrnilhnlltes, 
sentado, de pe, exposto 11 porta de urn teIllp}" !lali fron· 
teiras do lerri'!ll'io, ou lTIulta6 em dinheiro as quais jH 
nos referimos antes. Nas situa<;iies em que a pena e a mor
te, os jUlzes seruo oS guardi5es dus leis associ ados acorte 
dos ma"ristrados do ultimo ano, se\eclonados pdo lllerito. 
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a eHses easos, os legisladores mais deve
rao atender as cita<tOes e convoea<;:6es, a todas essas ma
terias e aos seus proeedimentos pertinentes, enquanto 
compete a nos regulamentar por lei 0 metodo de vota, 
<;:ao.· A vota(;ao devera ser feita ahertamente e antes que 
Isso aconte<;:a, os juizes deverao estal' sentados, encaran
do () redamante e 0 acusado numa fila cerrada disposta 
pOl' ordem de idadc, sendo que todos os eidadaos com 
tempo disponfvel eomplclreeerao e lclssistil'a.o fJ esses jul
gamentos muito atentamente. Urn diseurso devera ser 
feito primeiramente pelo reclamante, seguindo-se do dis
curso do acusado. Findos estes discnfsos, 0 mais velho 
dOB jufzes devera dar prosseguimento com 0 seu eXlclme 
do easo, no qual revera em detalhe lclS afirmat,:5es feitas, 
E do mais velho, eada urn dos !lemai" juizes pas
sarA ao interrogatorio, destaeando e diseutindo todo pon
to que tenha notado nos diseursos de uma ou outra par, 
te em litigio no qual possum ser culpahilizadas pOl' te
rem cometido alguma omissao nu deslize em sUas decia
fw;:oes. E todo juiz que nao tiver nenhuma critiea It ser 
feita passara II ao juiz seguinte. IEncerrado 0 

interrogatorio dos jUlzes] cles registrarao £lor escrito as 
deciarac,;oes que julgaram relevuntcs, assinarao 0 doeu
mento e 0 depositarao no altar de Hestilcl.· • No dia se
guinte 08 se reunirao no mesrno Iugar e diseutirao 
() caso e farao seus prollunciamentos de maneira identi
ca, assinando novarncnte suas dcciarat,:()es. E ap6s 0 fa, 
zerem tres vezes perfodo durante 0 qual prestarao ple
na atem;ao as provas e testemunhos, eada lim dos jufzcs 
votara secreta c sahTflcld!lll1entc, prometendo em TlOTne de 
Bcstia emitir () melhor c rnais justo juizo permitido pOl' 
sua mpaeidadc. E assim darao urn fim ao 

Depois dos CaSot; concernentes !lOS crimes contra os deu 
ses, Venl os casus mlativos uos crirnes contra a omstitui· 
<;;an do Estado. Todo uqucle que fizer a,; leis de servas eo~ 
Ioeando-as autoridade dos sere,~ hurnanos ••• 
e tornar (I Estudo sujeito 11 lima fac,yao, e atllar ilegaimcn
te agindo em tudo isso pela viol€mc.iu e inc.itando a insur
rei<;;ao· ••• tera que ser considerado 0 pior dOH 

do Estado em sua totalidllde. E todo aquele que, cmborH 
nao pnrticipe de nenhuma dessas ay~es, deixa de obser
Vli,las· •••• enquanto estiver participando das prinei, 

magistratllfaS do Estado, 011 mesmo as observando, 
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nao eonsegue defender 0 Estado e punir quem deve 
ser puuido, devido a sua eovardia, um lal eidadao deve 
ser tido como um cumpliee do crime. Todo individuo, por 
menos importaneia que detenha nH eomunidade, devera 
informar os magistrados proeessHndo 0 eonspirador sob a 
aeusa<;:ao de transfonnat,:ao······ violenta e ilegal da 
constituit,:ao. Essas pessoas devcrao ser levlcldas aOt; mes
mos jufzes que jlllgam os lad roes dos tempios e todo 0 

proeedimento proccssual do julgamcnto sera ide.ntieo, a 
pena de morte devendo SCI' imposta pela maioria dos vo
tos. Em slntese: a desonra ou puni(;iio aplicadas a IIllI pai 
nao ser{1 herdada por seus filhos, ex(,,cto no caso em qlle 
na.o s6 0 pai, como wmhem 0 avo e 0 bisavo forum todos 
condenados a pena capital. Num tal caso, os Whos, embo
ra retenham seus haver<~s a exeer:ao do lote de 
terra corn todos seus pertences, serao deportados pelo En
tado para "ell paIs e Estado ••••••• E no eaBO 
dos eidadfios que se eonstate terem vorios filhos varoes de 
ao menos dez tlllOS de idade, se sortearn dez deles entJ'e os 
indieados pelo pai ou pelo avtJ paterno on nmterno, e tais 
nomes seran enviados a D,:\fos - e 0 homem designado 
pelo deus serA empossado como detentor do lote na e~sa 
daqlleleR que parrirarn, e que scia mais afoJ'tunado! 

CliniaB: Mllito bern, 
serft forHlUo aleniense: Ademais, lIma terceira lei 

.,rnnregados e 0 sistf"ladn referindo-sc uos 
urn homem pro""mados 


e no quc diz 

tie devemto ans deseend'~llteH, 


eer no territ6J'io nu serern expuIsos, esta {mica Ici se apli

cando triplalllcnte, a sal:",r, no caso do traidor, do ladra" 

de templns e do conspiradof que atenta (~HltfH as leis do 

Estad.. pda violillleia. No easo do Judrao, indusive, teuha 

ele furtado llllla grunde coisa ou peqllena, prOTIlulgare, 

mo,.; mila uniea lei" uma {mica puui<;,fio ltegal para todos 

indiscriminadalllent",. Ern prinl(,iro lugar teTlI que pagur 

o dobro do valor do furtaclo se perder sell casu e 

bc~ns suficientes aeima de sml lote para puga-Io; s" 
nan tiver eondic,;ocs para tanto, serA aprisionado att< con
segnir pagar a soma on liver sido liberado £lor quem 0 

proc:cssoLl. Se algucm for proces~H!lo por furlo do 
mtmio do Estado, senl lihertado depois de obter 0 

do Estado Oil depois de ter pago 0 dohro da 
ao objeto furtado. 
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no 
_ de todas as outras diferen

t,;as que podem existir no ato de um furto, enquanto que 
o legislador deve adequar a punit,;iio a cada crime 
aplicat,;iio de penas diversas nesses casos variados? 

o ateniense: Muito bern dito, Clinias! Tu eulidiste corni
go quando eu, por assim dizer, a todo vapor avant,;ava 
para a frente e ussim me aeordaste. Tu me lembraste de 
uma anterior reflexao minha, de eomo nellhumu dus 
tentativas ate entao feitas ern materia de legishl(;iin fo
ram efetivudus corretamente - eomo de fato podemos 
inferir do excmplo perante nos. 0 que quero insinuar 
com csta observa(;aor Nao fizernos lima mli analogia 

comparamos toda a legisla<;iio existentc COIn 0 

fato de eseravos screnl medicos de escravos. Pois deve
cuidadosamente 0 

um dos medicos que 
te rnctodos purumente 
te6rica racional presenciasse 
(lien livre c urn 
raeioclnios bastante pr{prnnnc 
atacandu a docn<;a a sua 
za gerul do eorpo, bem depressa 
gargalhada e a linguagem que empregaria nao seria de 
modo algum diferente daquela (Ille vern faeil Ii 
de tantos pretensos medicos: "Nao pussas de urn tolo... , 
cle diria, " ... nao estas tratando leu paeiente, mas 8im 0 

instruindo, £lor assim dizer, COIIIO se 0 que ele 
fosse tornur-se urn medico e nao um homern eadio". 

Clinio.s: E al) dizer isso nao cstaria cle eerto? 

o ateniense: Possive\ment.e, desde que ele tambcm fos
se da opiniao de que () hmnem que trata as leis do modo 
que estamos fazendo agora esta rnais instruindo os ei
dadaos do que legislando. Nao estaria de eerto ao di
zer isso, tambem? 

C[fnias: Provavclmcnte. 

o ateniense: a conclu
sao a que chegamos 

C/{nias: Que conclusao? 
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o ateniense: Desse 
de 
so natural. deuses, 0 ponto 

seguinte a 

Clfnias: Que ponto\> 

C[{nia,~: 

o ateniense: Esta: que nao ha neeessidade de legislar, 
bastando que nos tornemos estudantes nos mesmo" enos 
esforc~mos para di,,;(:ernir ern meio a todas as constitui

de governo) como a melhor forma poderia 
ser Implamada e, tambem, eomo poderia ser implanta
da Ii mais elementar possivel entre todas e1as. Neste Ino· 
mento, e-n05 permisslvel, eomo pareee, estudar, 5e por 
iSBo optarmos, a rnelhor forma de legisla<;ao ou, 5e assim 
escolhermos, a mais elementar. De modo que devemos 
fazer nossa escolha entre essas duas forma;;. 

Clinias: A eseolha que nos propomos, ~d~o'" 
eseolha absurda. Estariamos 
que cstivessem sendo impulsionados por neees
sidadc ultrapoderosa a produzir leis no imediatismo, 
pOl'que Ihes seria impossivel faze-Io no dia Mas 
no nOS50 easo (se a Divindade assim 0 

mente posslvcl fazer eomo os pedreiros, ou homens 
comevarn qualquer outro tipo de constru<;ao, ou 
colher 0 material gradativamente pe<;a pOT pe<;a, a partir 
do qual podernos seleeionar 0 que e adequado para 0 
edificio que pretendemos construir, e, ademais, scleeio
!la-Io sossegadamcnte. Vamos supor, Ilssim, que nao es
tamos agora construindo sob mas que estamos 
ainda em ritrno de Lazer, e ocupadoB ern parte em eolher 
material e ern parte em junta-1o, de maneira que possa
mos afirmar com justil,ia que llossas leis estao em parte 
ja cA1tlstru{das, e em parte eoletadas. 

o ateniense: Dispomos em noss(Js Estados nao apenas 
da hteratura e diseursos eseritos de muitas outras pes
soas [os c:hamados eseritoresj C:OUlO tlimhcm da Iitera
tura e dos discursos eseritos do legislador. 

Certumente. 

o atenicnsc: Deveriamos, entao, dediear a nossu aten
van as composi<;6es dos outros poetas e todos que, ern 
verso Uti ern prosa, tern eomposto e regislrado seus con
selhos Bohre a vida e nao dediear a mellor aten<;ao aos 
escritos dos Ou, nao deveriamos, aD con· 
trario, nos ater a estes aeima de todoi:\ os outros? 
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Cltnias: Nilo lui duvida que a estes acima de tod05 os 
oulros_ 

o ateniense: Mas certamente nno queremos dizer que 0 

legislador sozinho, entre todos os e 0 umco 
que nao tern n direitn de dar conselhos a respeito do 
hem, do belo e do justo, e dc ensinar seja sua natureza, 
seja a maneira pela qual cultiva-los as pcssoas que de
sejam ser felizes? 

Clinias: Como supor tal coisa? 

() aleniense: Pois bern, sera rnais vergonhoso para 110
mero e Tirtaell e 0 reslo dos poetas, {onnu!ar em seus 
escritos mas regras sobre a vida e suas oeupa<;:oes e 
menos vergollboso para Licurgo, S610n e todos os 
ladores que es,~reveram? Ou, nao sera (:erto que de to
dos os escritos existentes nos Estados, aqudes que di
zem respeito as leis deveriam ser logo que cxpOSlOS 
encarados como de muito os mais belos e rnclhon~s e 
todos os olltros escritos ou ncks serem moldados Oil, se 
COIn des discordantes, se converh~rem ern Il1otivo de des
prezo? Sera que devemns concebcr 'Iue as leis es'~ritas 
nos nossos Estados se assemelhern em sen teor as atitu
des de peSfloas rnovidas por aIIlor e sabedoria, iais eomo 
urn pai e nnw mae, ou que devam refletir atitudes de 
comando e amea<;:a como as de urn tirano ou UIIl despo
ta que eS(TeVe seu decreto sobre uma parede e em se
guida tudo e largado? Assim sendo, temos que conside
rar agora se vamos tentar diseutir as leis com essa ill~ 

ten<;:ao, demonstrando zeIn, de qualquer modo, mesmo 
sem tel' certeza se irernos obter ex.ito Oll !laO; e se tri 
Ihando esse etlIllinbo tivermos que enfrentar 

que assim seja. E no eniantn oralnos para quc tudo cor 
ra bem ronosco, e se agradar a Divindade, (:orrerfl belll_ 

C{{nias: Estus certo. Fu<;:amos como diz,,>;_ 

oalelliense: Para COTlw,<ar, ja '1ue principiarnos por isso, 


lWlV temoB que exuminar rigorosamenle a I,~i nJerenie aOK 


i:crt! ax€8ov tOle; ladroes de templo;; t~ todas as formas d" funo, l"Oubo c 


lWlYJ~lacrLV lcrCL .. ,_" toda Korte d,~ bandidageTrt; t~ nao deveremos ficar COllS


ift/Dtl(;O(l ri(1 cf'Qnft1o I trangidos pelt) fain fl,,, St' por 11m Indo eSlnnros pnllnul
P!r(;(!;(:nmei1(e alguns puntos durante a legisla<;:ao, alguns pon

(1(l1I/)rd(lI' 	(I rcaeYJ~lCt tos perrnane,:crIl em Sllspenso, pois est amos pnssando 

pelo proeesso de /lOS tornarmos legisladon~s, e talvez 
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n6s nos lornemos tal, mas lIao smnos legisladores ain
da. Deste modo, se eOllcordanlOs ern examinar as rnate
rias meneionudas pOI' mim da forma que as meneionei, 

que 0 fa~,arnos. 

CUnia.>: C:om toda a certeza. 

o aten;ense: Com respcito a bondade e a justi<;:a como 
lIIll todo, tentemos discernir 0 seguinte : ate que ponto 
coneordamos agora com n6s mesrn05, ate que ponto 
diseordamo5 (pois nos deveriamos eertHIlIente dizer que 
desejarnos, ao rrWllOS, divergir da maioria das 
e ate que ponto tamilem as peBsoas na sun maioria (:011

cordam on divergem entre si meSlllas. 

Clinlas: Que difereIl<;:Hs Ilossas tens ern mente? 

o ateniense: Tentarei expliear. No que toea a justi<;:u em 
geraJ, bern como seres hunmno5, coislls ou a<;:,ies que 
sao justus lOtios CAJIICOrdamos que tudo isso detcm bel(~~ 
za [moral!, de modo que "hamarin a Ilten<;ao ao dizer 0 

que "sta errado mcsmo se rnantivesse 'Iue US pessoas 
justas, embora fisicamente disformes, sao perfeitamc 
te belas em flln<;1io de SCII prbprin (~arater justo. 

CUnias: E isso nao seria eerto? 

o ateniense: Talvez, mas observernos 0 

Stl iodns as coisas que pertencmn a 
esse lodas inelui pal·a IH',S paixf'et; t.antas quantas 

conlO as a,:oes.· 


CUnias: Bern, to daf? 


o alcniense: Toda ao;:iio justa na ntedida (~JJ\ que parti 
cipa da jllsti<;a pralieamentc partieipa da bdeza no 

mesmn gratL 

CUnia,,: SirrL 

o atenicnse: ~~ eoncordar 1!iTnhelll - a fim de f)l·"

servar a cnnrAncla de uosso raciocinio - que Ullia 

que dll iusti("a tiC lorna, nes':\a nwdida, bela. 

Clinias: IS50 C verdadeiro. 

o ateniense: Ma" se coneordarrnoH qun 11mB paixao, 
emilora sendo justa, e indecoI't)sa, ('Iltan a justiya e_ a 
bdnza estariio em desacordo, pois t,,_remos que cha

mar as coisas justas de indecorosas. 


Clfrtills: 0 que qucres dizer eom isso? 


365 

({!W pr~()\')WI'I(!~l 

I'lmmo f'(lkpn (', f\()[;<;(J 

nrnl(l, pnlnlo. hnn""IiA",t4iJ 

rio ('Qrlo 

(( TCotrUHl 

ofiVIIJlllk It (lr;iio 

rcyw:r 

c~rmn(lr! 

(',i~/(lri3(Jrtlll"("t( fjI(JU"O~ c 
i"(,,tr'~,. Q/llIifm,r/oum; 

o aciio (Viii rlr. ,l('fjW 

i "W'()"~('lrlltr, (, MlWIl'rfltr 

do 0),10fo dr' /lomm 
t)(liviio. (t) (l1J/r"W:O N;for/o r/( 

POiviio 0 ",(li~ l"({Q"r"IiV(lQ 

nViafr1 I'0ia foQ~( 

vOHfori r r IIGiio 
nc, Illtl{)r/o - r~;/.w"Or, 

('_~ifira"'(>llto pO!~:wo~ (: 8H1cit08 

(I pc'uma ntMr/O. flO qUf 

PNcfiSOmC!1/c Nl"~ir,fc 0 110r,80 

rlcQl'lte; 

dnf~ r/(!Qpit(l'!': 00 Hl(lI:tt!O 

IHI10rlO qUi' lIilO c,;ffJ 

(J/'(lil(J1111d(J I)()'i 110f;. (I 

rtf'f{l;'mlifl(J (j OIl1:(\ft('fn do 

"II h!(J!lipn~;(j COllcn ric prliwiio 

Qlio dn nr(lhn 

r!r. (~otl~:!lHlit1do. 

tiir:p{lj)lb!r(J~ flu odiUH1{,\(H (l 

~llnC(H1im)\(} do POtyf{O nPHl 

,,,,,,,,,'01'''''(-,' 0 H!(;(I(H1j(;lHO dn 

0,rrlf/~t1o Oil (lil!: r/Ii~ 0,D"riW: 

COtl~(lQ/(I\ (I 

I 



• 

illvoQllnfnftiQ " 

f10~ q)Qofoo I'D rnif1iO~ 

.;\ACM'. (11.1.) 

Platao - As Leis 

o ateniense: Nao e dificil compreende-Io. As leis que 
prornulgamos ha pouco pareceriam estar forrnulando 
exatamente 0 contrario do que estamos afirmando pre
sentementc. 

C[{nia.~: Mas a que formulayoes tu te rcferes? 

o ateniense: Promulgamos que e justa condenar amorte 
o ladrao dos templos e 0 inimigo das leis corretamente 
promulgadas; e enl.iio, quando nos preocupavamos em 
promulgar urn grande ntimero de regras 
detemo-nos visto que percehernos que essati regras envoi" 
viarn paixoes que eram em ll1Jmero e magnitude infini
tas e que, embora fossem eminenternente justHS, erarn 
tarnbem eminenternente indecorosas. Assim 0 justo e 0 

belo nos parecerao num momento inteirarnente identi 
cos, IIlas eHI (}utro inteirmnente OP08t08, nao parecerao? 

Clinias: Receio que sim. 


() atenieflse: Entao 0 que aeontece eque, para a rnulti

dao, () justo e belo sao vioientamente divoreiados, sen
do em relavao a eles usada uma linguagem inc,oerente. 

C/(nias: Assim pareee, estrangeiro 

o flteniense: Entao reexaminelllos, CHniaii, nOBsa pro 
pria opiniao e verifiquemos ate que ponto e coerente a 
esse 

CUnias: Que tipo de coereIl(~ia e a respeito do que estas 
falando? 

o ateniense: Eu acredito que disse expressamente em 
nossa discussao anterior, ou, se na.o 0 fiz antes, pOI' fa
vor que 0 diga agora... 

Clinias: 0 que? 

o ateniense: Que todos os individuos maus 0 sao em ta
dos os aspcdos inyoluntariamente maus; e assim sendo, a 
nossa proxima afirmayi'io tera que concordar com i5S0. 

CUnia.s: Que afirmaQao queres dizel"? 

o ateniense: Esta: que 0 homem e efetivamcnte 
mau einvoluntaTiamente Inal!. • 

Sllpor que uma a,,ao voluntaria e 
da involuntariamente; aIern disso, aquele que cornete um 
ato injusto 0 faz involuntariamente 1II1 opiniao de quem 
sup5e que a injustiya e involuntaria . uma condusao que 
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eu tambcm agora tenho que reeonhecer, pois COfl(~ordo 
que tod08 os individuos cometem atos injustos involun
tariamente; assim, visto que sustento eBsa opiniao - e nao 
partilho da opiniao daqueles qne pOT animosidade ou 
arrogancia, afirmam que enquanto hit alguns que sao 
injustos contra sua vontade, ha tambem muit05 que 0 

sao voluntariamente, como posso ser coerente nUll mi
nhas pr6prias afirmayoes? Supondes Vt1S, A-fegilo e CIi

nlas... apresentai esta pergunta para mim: "Se esta e a 
situHyao, estrangeiro, quc eonselho n06 darias quanto a 
legislar () Estado magnesiano· .? Legislaremos ou nao?" 
"Absolutamente 0 legislaremos", eu responderia. "Fareis 
uma distin(,ao, entao, entre mas avoes voluntarias e mas 
ayoe,., involuntitria:;, e iremos promulgar penas mais pe· 
sadas para os crimes e mas a<;iies que sao voluntaTios, 1'. 

pena;; mais leves para os outros? Ou promulgaremos pe
nas para todos achando que nao ha 0 ato volunta


rio de injustiyar 


CUnias: 0 que dizes, estrangeiro, {, ahsolutamente cer

to, de maneira que qual usn daremos aos nossos pre


Bentes argumentos? 


o ateniense: lima excelente pergunta! 0 usn que dare
mos a des, para eomeQar, e este ... 

CUnio.H: 

o afeniense: Vamos relembrar como, ha um momento 
atra;;, n6s afirmamos corretamente que em reia/;ao a 

estamos 8ubmetidos a maior das confusf,es e 
ineoeri'meias. Com a coOmprccIllluo desse fato, 
rno-nos de novo quanto a nossa perplexidade a 
dessas materias visto que nem as tornurnos daras nem 
determinamos 0 ponto de diferen<;.a entre esses dois ti
pos de a<;ao rna, voluntaria e involuntaria, que sao tra
tadas (~omo legalrnente distintas em todo Estado pOT 

que ja apareceu [no mllndoj. Sera que a 
que fizemos reeentemente e para permane

eel' como um oraeulo divino, eOII10 uma meTa afirnlH
yao e:r cathedra, sem a sustentay30 de prova alguma e 
para servir como \lma espeeie de contra-legislat;ao? Isto 
e impossivel e antes de iehri5larmos e preeiso primeira
mente deixar daro de alguma forma que essas a\ioes 
mas sao duplas, e determinar em que consiste sua 

367 

•• (1) pnlodo h1(jg!l~niOI\O 
nOA!:L) Ii 0 

2~todo (','.jO !"i,doGao ~OI 
f'hL,cq'w MW I>1~O~ de CQil\'o~ 
c rlllb(l~ "idodii(j~ !,Okn cujn 

o,grH1'sor,iio e 
O{ClliCII'W 0 eg!6 (HWiOio.dD. 

http:HWiOio.dD


Plataa As Leis 

diferen,<a, a fim de que, quando a pena 

sobrc qualqucr modalidade, todos possam nOii
sas regras e SCI' capazcs de formal' algum juizo a 
to da adequahilidadc ou nao de 1106sa5 

Clinias: 0 que dizcs, estrangeiro, nos parco~ py".. I"nt,p' 

temos que fazer unul desta" duas eoisas: ou nao asseve. 
rar que todos os atos injustos "ao involuntarios, ou fa
zer primeiro nosaas distin,<c"ies e em 
corre,<ao do que assevcrarnos. 

o atenien.~e: Dessas alternativas H prirnt'ira e pam mim 
ahsolutamentc intoleravel, a saber, !lao asseverar () que 
tenho pOl' veTdade . pois isso niln scria uma coi,m Ifcita e 
tampouco piedosa. Mas ao que se refere il 
tais at05 sao duplos . 5e e que a diferenlia ml0 reside rm 
inlermediariedade do voluntario e do rnvolunt,irio - t(~mos 
que expliea-Io por meio de 

Clinias: Bem, certalnente, eslr'UHF'" 

assunto nao existe nenhnm 

mOE; adotar. 


o ateniense: Sera feito. Vamos la. nas legoeWeoes e re
entre os pOl' IlUS 

contra olltros ocorrcm freqiientemente, e (:nvolvem 
rnuito do voluntario tanto quanlo do involllntaTio. 

Clirzias: Com toda a certeza. 

ninfTllA.,n tenha todas as OfelJSaH cotno 
ato" de' envol

a saber, qlle silo 
voluntfl rios e pareialrntmte i Ilvolulliitrios 

do tntal, as ofensas involuntiirias nii" sao inferio
Tes as volllTlI{)rias seja cm Inhnero Oil em gran(]('za); mas 

COlIsid(,rai Sf' ao di:;O;f'r n qw, (,stou na irnincncia de di:;o;t;r 
cHtare; l'alando algo sensatn ou llin total ahsurdo, pois () 
que nfirmo, {'rlegit" " Clinias na" (' qtW He lllll honwrn 
ofende urn outro ;nvolunlnriarrH'Tlte e s'~m desejii-Io, de 
e!:ltara agindo injustaJlImlte mllbora iflvolulliariamf,nte, 
nern ell legislaria desta maneira, l'rtIll11Ilciando tal eoisH 
como Ulll ato involuIIt{)rio de iujubti,;a, rnas pronuflcia. 
ria que lal ofensa lIao t' iTlilJ~li(,:n algullla, seja a oknsa 

d" grande maf,''TlitIlde 011 nao. E s" [uinha opiniao prc
direnlOs cOIn fre'liieneia que 0 Hutor d(~ um b,,

nefiein rnal executaoo comete uIIIa injIlHti",a; poi,.; via 
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de regra, lIleus amigm" nem quando alguem da um 
to mal."rial !l OIltro, nenl quando de 0 tOlna e leva para 

deveria alguern classificar tal ato c..omo ahsolul.a

mente iusto ou iniusto. mas somente auando ahwem de 

dano para outro - e iato que 0 legrSlaaor 
ta; lera que considerar essas duas coisas, lnJustlya e 
e quanto ao dano iufligido cle devera compensa-lO 0 

mediante m"ios legais; teni que salvaI' 
restnurar 0 que foi destruido, dar 

e satlde ao que foi morlo e ferido; e quando 
todos os danos tiverern sido ajustados pela eompensa

liao, de lenl que se esforliar ""mpre pOI' mein das leis 
para converter as partes que os tiverem infligido e aquc
las que Ob sofreram de lima eondiliao de diseordia para 

uma de arnizHde. 

CUnius: Ele cstma eeno mn fuze-Io. 

u danos c gunhos injustos, 
no caso em que algucm tern ganho ~obre olliro atuando 

para corn ele, todos os eatiOH passiveis de 
eura tercTnos que eurar, eOflsiderando-os como doen

,<as du alma. E deverimnos afirmur q lie nos.~u cllra para 
a injustiliu reside nesta 

Cltnias: Que 

o fltenicnse: Esta: que sernpre que algucHI '~nrnet,~ (!lJaI

quer alo injllsto de grande ou pequena gravidade, a lei 

o instruiru e ab.';olutamenlc 0 cornpdira 110 fUluro a 

nHO mais ousar ddiberadamente ('.ometnr tal w;:i'io, 011, 


ao In('1l0S, a eOTnetc·la cada vez COIn menor fr"qiiencia, 

alcm de pagar pelo dano provoeado. Efetuar tal coisa, 

scja pOll' u~'ao 011 disc II rso, pOI' m(~io de prHzen~s (' !lon's, 

honras (' desonras, multus ('Ill dinlwiro " reeompensas 

em dinheiro, e em gemI pOl' quaitifpWr rneios empregti 

veis para fazer as pessoas odiareln u (~ amBr 

ou, un llIeHnS, niio odiar a (S precisarnenle a f11n


yan das mais Ilobn~s leis. Mas em a tudos aqlJ(,< 

les qlle () legislador pereeher que sao 

curuveis) ('In rduliao H ('SHaH Tualcrias, qut: 

devera ele prolllHlgar, e que lei? () legiHludor eompreen

dedt 'llJe ern lodos t~sses easos nao apenas p melhor para 

os pr6prios infral.ol'es nao viv"rem mais eorno se revelaTa 
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Platao - As Leis 

tamhem duplamente henefico aos outros que eles deixem 
a vida, 0 que sen;n'i tanto como uma advertAneia para 
que 08 outros nao tljtlm injustamente quanto para livrar 0 

Estado de individuo5 perversos, de sorte que ele necessa 
namente aplicara a morte como puniQio pOl' seus crimes 
em cas05 desse tipo, e desse tipo exclusivamente, • 

Clinias: 0 que disseste parece bastante razmlvel, mas 
ficariamos felizes se pudessemos ouvir uma exposi,;ao 
ainda mais clara relaliva a diferen<"a entre 0 dano e a 

distinc;;ao entre 0 voluntariu e 0 invo
nesses easos, 

o ateniense: E mister que me esforce a rcalizar t) que 
me intimtls a fazel', e explicitar a materia, Indubitavel
mente, em V05sas palestras dizeis e ouvis ao me 
nos, este tanto sobre a alm.a, ou seja, que urn demento 
em sua natureza seja ele uma afeic;;ao ou uma parte 
eonstitutiva - 6 a paixao, que e uma q ualidade [inererI
te it alma] de caritter conflitante c pugnaz, e que pOl' 
sua Corea irraeional transtorna mllitas coisas, 

Cllnias: De fato, 

o ateniense: OutTossim, distinguimos 0 prtlzer da paixiio 
e afirmamos que 0 poder de dominio dele ede um 
oposto, visto que ele efetua tudo que e desejado pOl' sua 

mcdiante uma mi",tnra de persuasao e engano, 

Cllnia:;: Exatamente. 

o ateniense: Tampoueo seria falso afirmar que a tereei
ra causa de BOSSas faltas e II ignorfincia, Esta causa, 
todavia, 0 legislador faria bern em subdividir em duas, 
eOllsiderando a ignonlneia sob sua forma simples como 
sendo a cansadora de pequenas faltas, e sob sua forma 

onde a louGHrn se deve ao individuo ser pres!l 
da ignorancia eomo tambem pOl' uma il1l8ao de sabe
doria, eomo se tivesse conhecimento pleno de eoisa6 que 
deseonheee eompletamente - COIIlO sendo a causa de 
ftlltas graves e brlltai;; quando He associ a fl forva e ao 

rna" simplesmente a causa de faltas pueri" e se
nis quando se assoeia corn a fraqueza; ele tel'll esta8 
Illtimas como falta;; e prOlnulgara leis para punir os qUI' 
as eometerern, mas leis que serao, tlcima de lodas as 
outras, sumamente hrandas e indlllgentes, 

Cltnias: IS50 e razoavel. 
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o ateniense: Ora, referindo-nos ao prazer ou a 
dizemos qutlse que unanimemente que esta pessoa e 
a ele8 superior, aquela Ihes e inferior, E na realidade e 

asslm mesmo, 


CUnia.~: Com toda a eerteza, 


o ateniense: Mas Bunca ouvimos dizer que esta pessoa 
esuperior e aqllela outra inferior a ignodlncia, •• 

CUnias: E; bem verdadeiro, 

o atenien,~e:E afirmamos que lodas eSS<lS coisa,,· •• 
impelem todo ser hUIlIano com freqiieneia tl eontrariar 
o pendor real de 5ua propria inclina,<ilo. 

CUnias: Real mente, com bastante 

o a.teniense: definiTei para ti, eltlra e 
deseomplicadarnente minha no,<ao de justil(a e de 

Chamo geralmente de injustit;a 0 domtnio 
exereido na alma pela paixiio, 0 medo, 0 prazer, a dor, 
as invejas e 05 desejos, quer provoqllem dano ou nao, 
Mas se a crenl(a no bern supremo - soh qualquer forma 
que Estados ou individuos pensem que podem 
10 prevalecer nas almas hllmanas e exercer controlc 
sobre cada individuo humano, meSlllO se algum dano 
for produzido, teremos que asseverar que tudo que for 
feito e justo, e que em todo individllo humano a parte 
subrnctida a esse controle e tamhem jus la, e 0 melhor 
para a vida inteira da especie humana, embora a 
maioria dos seres humanos 5uponham que tal dano e 
uma injustic;;a involuntaria, Mas nao eslamos agora 
interessados numa dispu la verbal. Considerando-se, 
entretanto, que foi demonstrado que ha tres de 
faltas, precisamos em primeiro lugar inculcar isso ainda 
mais na mente. J)esses tipos, urn, como sabemos, e 
doloroso, e isso nos chaIIlal110S de e Inedo,· ••• 

Clinias: Perfeitllmente. 

o atertiense: 0 segundo tipo consiste de prazer e 
apetiles; 0 tereeiro, que eum distinto, con;;iste de 
esperan,<as e a crenc;;a falsa com rcla(;ao ao atingir do 
bern supremo. E quando este ultimo lipo esubdividido 
em tres, lotaliza-se cinco classes, como afirmamos 
agora, E para estas cinco classes temos que 
leis distintas, de dois tipos principais, 
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Clinias: E quais sao eIes? 

o atenien.w~: Um concerne aos atos eometidus ucasio
nalmente atraves de meios violelltos e abertamentc, 0 

out1'o diz rcspeito aos at05 eometidos 
cncobertos pelas sombras e pela fraude, ou as vezes aos 
atos cometidos dcssas duas maneiras - e para at08 deste 
11.ltimo tipo as leis serao mais severas se quisermos que 
se reveIem adequadas. 

Cllnias: Naturalmcnte. 

o ateniense: Retornemos a seguir ao ponlo que originou 
essa digressa.o c prossigarnos com nossa promulgw;:iio das 
leis. Formulamos leis, aeredito, referentes aqueles que 
roll bam os I.cmplos e os traidores, e tambem para aque 
les que arrutnam as leis corn a intew,;iio de derrubar a 

AIDS dessa natureza poderiam SCI' 

cometidos por pessoas ern estado de loucura, acomf'i.i
das por alguma doeTH,;a ou num ponto de senilidade ex 
trcIllU, 011 £linda num estado de infantilidade, eSl.ados 
quc nao diferern a rigor do estado de loucurH. Se qual· 
quer um desses caBOB dH~gar ao conhecimento dos jUlzes 
seleeionados, por inforrnw,:fio do autor do atn 011 

daqllde que 0 esta rC'preselilarldo, e se for julgado que 
ell' se encontrava nesse estado de illsHnidade quando vin
lou a lei, el" certalTHmte pagan) pelo dano que tenha 

lTlas SOillente H soma exata, :;"nd .. absolvido 
das outnls aCllslH,:oes, 11 nao ser que tenha morto alguelTl 
e nao tenhu purifieado suan maos do sangue. N,;;;te "aSO, 

ell' tern qu" parlir para outro pais e Ingar e at re;;idir 
como 11m exilado duranle um ano; e se retornar antes da 
data fixada peta lei, 011 se instlllar-se novamente em seu 

serf. ITaneafiado 110 c<\rc.~re pllblico pelos gllar
dioes das leis por dois UIIOS, nao send.. libmtadn da ea
deia a nao ser der)()is de tnulscorrido IlHSe 

Nao temoH (jlW hesitar "Ill promulgar leis sohw qual
quer dURSI) de assassinalo ern Iinhas st'melhantcs ago
ra que estahdm:ernos 11m '~omeyo. Primeirarnente, nos 
ocupar'mnos dos cm;os que "ao violentos e illvoluntarios. 
Se al!!I](~m tiver matado um amigo lllIma 

publico5 - tenha Bid" a lIIorte imediatll 011 

dos ferimnntos on, analoga
mente, 51' () liver llwtado na gunrra 011 em algum<l ,,~ 
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ay,iio de I.reinamento para a guerra, seja durante It pnl
tica de exerdcio de dardo sem courayAl ou durante 0 

envolvimento cm alguma manobra belica corn arma,; 
pesadas, dermis de I.er sido purifieado como urienta a 
regra de DelCos, estara livre de qual'111er pronesso por 
crirnn. 0 mesmo se apliea a todos os medicos: se 0 pacien
te vier a falecer contra a vontadt de sell medico, estc 
;;era considerado de maos puras e isento de crime. 

Todo aq ucle que tiver matado mediante IIUl ato 
direto, rnas involuntarianlente - sem outras anna" 
senao sen proprio corpo, seja empregando urn instrll 
mento ou anna, 011 mediante uma dose de behida ou 
alimento solido, Oll pela aplieayao de fogo ou frio ou 
pela privayao de ar, c 0 fa<;a ele mesmo com seu 
eorpo 011 por meio de outros corpos - em tod05 eBS'''' 

casos sera considcrado como seu pr6prio al.o p(~ssoal, 
ficando cle passlvel das seguintcs penalidades: se tiver 
rnatado unl escravo, tera. que !'nearar 0 fato eorno :;e 
tive:;se sido UIIl pr6prio eseravo seu que tivesse sido des
truido e indenizar 0 senhoI' do eseravo morto nelo danG 
011 incorrer numa multa de valor an 
dobro do valor do homem morto, ficando a criterio dos 

H dcterminaQi'io desse valor; ademals tera que 
recorrer a luna gama dc purificayi'ies maior e rna is nu
mernsa do que aqueles que provoearn a mor!.e nos jo
gos; os fito:; purificat{.rios fiearao fl cargo daqueh~B in 

designados pelo deus; mas se 0 escravo morto 
for" sell pr6prio de sera libert.ado ap6s a pllrifiea"ao 
legal [regular]. Aquele que mHtar um horrwlIl livre in
volulltariamente fiflra submetido Ih rne~ma8 
'{fins u que foi subrnetido 0 homem que matou I1IT1 es
crav", havflndo uma flntiga fabula, eontadn hfl muito, a 

ele nau dcvera deixar de dar ollvidos. A I'tihula diz 
'111<00 hornen} assassinado violentarnente que lenha vi~ 
vido uma vida livre e orgulhosa se irrita com seu mata· 
dor quando recentemente nlorto, e Hdemais cheio de 
medo ,~ horror ern fun<;i'io de sen pr6prio fim brutal, ao 
ver seu uss<lssino viver segundo os mesmos coslumes 
em que ele vivia Ie frflqiientar os mesmos lu!;awsl C <IS

salwdo pelo maior horror, e rlt',~se estado de 
dade, iderltificando··se com seu assassino, de Ihe transmi
Ie C()fn todas suas fm'cas sua pr6pria intranqiiilidade, 
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Platilo As Leis 

afetando tanto a alma quanto as ao;;oes do assassino. 
Diante disso, cOTlvem ao assassin<) que se afa:;te de sua 
vitima· pOT todas as estao;;oes de um ano inteiro e deixe 
de freqiientar todos os lugares que freqilentou com 0 

morto, qualquer Strio de sua patria que no caso 
de 0 homem morto ser um estrangeiro, 0 assassino de
vera. ter sua entrada a terra do morto barrada durante 
o rnesmo periodo. Se 0 culpado submeter-se voluntaria
mente a essa lei, 0 parente mais proximo da vitima, eon
tltndo com a supervisao nit execuo;;ao de todas essas re
gras, 0 perdoara e vivera em paz com 0 eulpado, corn
portamento que sera considerado perfeitamente apm
priado; mas se 0 culpado afrontar tal lei e ousar, em 
prirneiro lugar, aproximar·se dos altares e realizar sa
erifieios ainda de maos impuras ahSm de recusar'se a 

os periodos determinados de exilio, entao 0 

parente mais proximo da vitima processara 0 assassino 
por homicidio e se este for condenado, todas as suas 
penas sedio duplicadas. E caso 0 parente mais proxi
mo deixe de processa-Io pelo crime, sera eomo se a TIUl' 

cula fosse transferida para visto que a vitima desvi
ara para ele suas reclarrta,;oes pela fatalidade que se 
abateu sobre ela.· • E quem 0 podera aeuga-Io 
e for.;a-Io por lei a deixar seu pais por cinco anos. 
Be urn estrangeifo, involuntariamente, matar urn estran
geiro que (~ residente no Estado, quem 0 quiser podera 

segundo as mesmas leis; se for um mete
co· •• sera punido com 0 desterro de urn aItO; se for 
totalmente estrangeiro, devera nan apenas se 
mas no caso de sua vitirua ser urn estrangeiro, Ineteco 
ou cidadao nativo, alem das purifica,;oes impostas sua 
presew;:a sera barrada por toda sua vida do pais que 
tern essa legislao;;ao em caso de transgressiio da 
lei, 011 seja, caso ele force sua entrada no pais, os guaf'
dioes das leis 0 punirao com a morte e se ele 
algllm bern, eles'o entregarao ao parente mais proXUIlO 
da vitima. E, caso de regresse contra sua vontade. 
gamos devido a urn naufragio que 0 lance a costa, de 
ali acampara com seus pes sob a aguardando uma 
embarea<;ao [que 0 Ieve embora]; e ainda no caso de ter 
sido for.;;ado a por os em terra, 0 primeiro magistra
do do Estado que 0 eneontrar () libertaTa e 0 fani cruzar 
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a fronteira Sflm sofmf qualquer dano. Se uma pessoa 
matar com suas proprias maos um homem livre, a a<;ao 
sendo perpetrada passionalmente, nos eabera neeessa
riamente fazer uma distino;;ao entre duas variedadfls do 
erime. 0 assassinato e cornetido passionalmente por 

que, de subito e sem inten<;ao de matar, ani
algnem mediante golpes ou outras violencias 

do genero IIum ataque repentino, scndo a at,;ao imedia
tamentc seguida pelo arrependimento. Mas tambem e 
cometido passionalmenlfl quando pessoas que sao in
sultadas por meio de palavras ou atos desonrosos bus, 
earn vingant,;a e aeabam por matar alguem com delibe
rada inteno;;ao de faze-1o, nao experimentando 0 menor 
arrependimento por esse ato. I:: preeiso, pelo que pare
ce, que estabelet,;amos que esses assassinal.os sao de dois 
tipos distintos, ambos via de regra cometidos sob 0 im

da e se descreve-Ios eom maxi
ma propriedade, teremos que dizer qllfl cstao a meio 
caminho entre 0 voluntario e 0 involuntario. Todavia, 
cada 11m desses tipos aprcsenta sflmelhan<;as de um e 
OlItro lado pois 0 homem que refreia sua colem e nao 
age de imediato, mas planeja vingaIlt,;a, e depois de um 

de tflmpo agfl com inteno;;ao deliberada, se asse
mellta ao assassino voluntario, enquanto 0 homern que 
nao alimflnta seu odio e a ele cede de imediato sob um 
impulso fcpentino e sem intento deliberado se asseme
lha ao assassino involuntario sem ser ele mesmo intei
ramente involllntario, embora guarde com isso a sernfl-

Assim os assassinatos cometidos passionalmente 
sao difieeis de ser definidos, quer os tmtemos nil lei 
como voluntarios ou involuntarios. 0 melhor rnodo de 
lidar com que e tambem 0 mais verdadeiro, e elas, 
sificar ambos como semelhant,;as, e distingiii-ios pela 
caraeterlst.ica da inteno;;ao deliberada ou a anscTJeia de 
tal inten<;ao, impondo penao mais severas que 

e movidos peIo odio, e penas maio 
que 0 fazem scm premeditao;;ao e !Sob 

um unpuiso repentino, ieto porque () que !ie assemelha 
a urn mal maior tern que scr punido com maior rigor, 
enquanto aquilo que 5fl assemelha a urn mal menor 
deve ser punido menos rigorosamente. De modo que e 
este 0 rumo que devem nossas leis tomar. 
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PIatao - As Leis 

Clinias: Com toda a certeza 0 e. 
o ateniense: Voltklndo cntao a nossa incumbencia fava
mOB este pronunciamento: se algUenl com suas proprias 
maos matar um individuo livre, a avao sendo cometicia 
sob 0 impulso da c!Slera mas sern intenvao dclibemda, 
sofrera as penklS reservadas aquele que matou na~ pklssiOl
nalmente, HOTlHlIIdo-se a isso 0 exilio pOl' dois ano;; para 
que puna sua propria colera. Aquele que matar sob os 
ditarnet; da paixao e com intenQiio deliberada Henl trata
do nos demais aspectos como 0 assassino passioTlal niio
inlencionado, porem seu exilio sera de tres ano, em lu
gar de dois como 0 outrn - recebendo uma pena mais 

dcvido a extensao de sua paixi'io. No que diz res
ao retorno dos exilados a legislaQao teni que ser da 

maneira que se segue, tendo n6H que adrnitir que seni 
diffeil dotn-Ia de precisao pois as vezes () mais perij 
dos dois assassinos aos olbos da lei po(hmi He nwelar 0 

mais d6cil e 0 mais d6eil a08 olhos da lei, 0 mais 
so, este ultimo tendo cometido 0 crime rna is q"IV'''YF'fl'l,l'n 
te e ... primeiro ate mesmo scm sclvageria. Mus, viu de 
regra, as coisas 8ucedem da rnklfH.,ira rpH: indienrflos, de 
modo que relativarnente a todas essas 
0, f,'lwrdiocs <las leis terao que atuar como 
Quu ndo tiver transcorrido 0 period!) de exflio f'm ca<lu 
CUSO, pIes devera!) enviar doze entre si as frontciras do 
territ{,rio para atuarern como juizes, 0 que devera ter sido 
preeedido dc urn exame uinda mal'" dn eompor
tamento do;; exilados. E caberR a esses hornem; tmnbern 
jlllgar se os destcrrados rcccberao (I perdao e scrao read
mitido", em sua I'lltria. S6 resl.artl aos exilados aeatar a 
deeisao (kfiSCH rnagistrudos. E .so qualquer Ulll dele;;, t.:I1

do sido readrnitido il patria, reincidir I10 Illesmo crime, 
snn't punido com (} exilio perpetuo. Ese [linda assilll for
("a I' 0 pn"l'rio retorllO tera 0 lIIeSfIIO destino do estrangei
1'0 que forQa seu retorno.· 
A(l'wie €Ill(, matar urn eseruvo de sua proprir·dade purifi
eani a si lIIeSIUO, e se matar 0 eseravo de I1IIl mJtro hOnIPIll 
tornado pdkl d)l('rH ten! que pagar ao proprietario 0 valor 
eorr('~p()ndellte an dobro do dallo praticado. E ~(' qual 
quer II rn mUre todos esse;; tipos de assatisinos dose,bed(,(,er 
a lei (" de maos ilnpuras, rnaculnr a <2[.,'01'0., os jogos n ou
tras as,;emblcias sa!!Tkldas, quem 0 quiser processara 
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tanto 0 parente do assassinado que 0 penmte como 0 

assassino mn a cobrar e 0 outro a pagar 0 

dobro do montante das rnultas em dinheiro e demals va
lores cobrados;· • quanto asoma paga de a tomara para 
5i meSlno de aeordo corn a lei. - •• Se urn escravo, tomado 

matar 0 seu proprio senhor, OS parentes do 
rnorto tratarao 0 assassino como 0 desejarem, embora 
neeessario que de modo algllm 0 deixern ,river, e 0 fazendo 
fiearao sem Inacula.· - •• E se UIIl escravo Inatar uma 
pessoa livre (que nao sejkl seu senhor) movido pela c6lera, 
seus senhores deverao entregar 0 eseravo aos parentes do 
morto, e estes serao ohrigados [pela lei] a dar cabo do cul
pado, fazendo-o do modo que preferirem. 
Se, nUIll acesso de c6lera, um pai ou UIlla IIlae mata um 
filho Oil Ilma fillta mediante golpes ou alf,'1lma especie 
de violencia algo que embora raro, realmeIlte as vezes 
arxmteee - 0 matador fara as mesmas purificaQoes dOB 
outros assf1sRinos e sera cxilado pOI' tres anos; findo 0 

desterro e tendo retornado aqude que eometeu 0 crime, 
Ii esposll sera separada do marido e este <la esposa, e 
IlUIlea terao mais urn filho juntos, tampouco cOlIlparti
Iharao nunea mais de urn lar com aqude, dog quais () 
aSHassino privoll urn filho, filha ou innao, bern como nao 
fariio mais parte de seu culto; aquele que se mostTHr de
sohediente e Impio no que COIlCerl1e a essa materikl cHta

a uma avao pOI' impiedade movida pOI' quem 
move-Ia. Ese urn esposo num ace560 de f(ll·in rnatur 

sua esposa 011 se uma esposa, de 1l1aneira 
tar seu esp080, deverao submeter-se as meSInas 
Qoes e se manterem no exilio durante tres anos. E quan
do aquele que comcteu 0 crime retornar, nan 
ra mais do culto COIn Heus filh"s, nem sentara a mesa 
com eles; e se houver desobedicncia por parte do 

Oll do filho, estarao sujeitos Il lIl11a acusm;lio de 
IpHOuade a ser feita pOI' (Iuem desejll.-Io. E ee, tomado 

c6lera, um irnlao matar Hm irmiio ou uma irma, on 
uma irma matar um irmao ou umkl irma, sera determi
nado que serao suhmericios fis mcsmklS 
lio a que foram pais e filhos, 11 sahel', <I horflicida 
compartilhklra dOl Lar ou do I:UItO daquel(,s irma05 ou pais 
dos quais privou irmaos ou fiJhos; e no caso de desobedien
eiu, 0 transgressor fiearu devida (, justamente suieito il 
lei estabelecida que trata de tais cusOn de 
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Platao - As Leis 

Se alguem for tomado de uma fdria tao incontrolavel ern 
rela9ao a seus pais a ponto de realmcnte ousar dar caho 
da vida de lUll delcs no seu louco furor e se acontecer que 

ou mae antes de Inorrer voluntariarnente ab50lva 0 

do assaHsinato,· este pndeni reaver sua pureza 
depois de purificar-sc da mesma maneira que 0 fizerarn 
aquelcs que COIIlcterarn um assassinato involuntario e 
fazendo como eles em todos os denlais aspectos; mas no 
caso do rnoribundo nao absolver 0 assassino, este cstara 

aforya de muitas leis; incDrrera, com efeito, no cri
me de ultraje que significara para ele pesadissirnas pe, 
nas, no crime de impiedade e tambem no de saerilegio, 
pois privou urn pai da vida; de sorte que, se fORse 
para urn mesmo homem sofrer c.em mortes, 0 patricida 
ou 0 matricida, assassino movido pela c6lera, 0 mereceria 
com toda a justiYR. Visto que, por assim dizer, toda lei 

ao i:ier humuno matar pai e mae -os pr6prios aulores 
de sua exisU?;ncia - mesmo para salvar sua pr6pria vida, 
sendo imperioso que sofra e suporte tudo a comcter urn 
tal ato, De que Olltro modo senan este poderia a lei 
adequadamente urn tal scr hurnano? Que se promulguc, 
portanto, que a pena para aqucle que matar soh 0 donri 
nio da calera () pai ou a mae scja a morte, 
Se um irInao ulata urn i rrnao nUln combate durante 
urna guerra ciyil, ou de qualquer outro modo semclhan

em defesa pf()pria diullte do outro, qlle 0 ata
Hera tido eomo alguem que malnu UIll 

cstandn isento de culpa; da mcsma maneira 
scd quando um cidadao malar urn cidadilo de modo 
similar, ou \Jill estrangeiro \JIll estrange,iro, E se mn ci
dadao matar tIm estrangeiro em defesa pr6priu, flU urn 

um cidadao, sera tido (:omo de mans lim
pmi da nJeslIla rnancira. A"silll, idfmticalllt:nte, se IIIll 

escrHvn lnatar urn cscravo; IHab se urn eHeravo Tnatar 

11m hmnem livre em def(,sa pd'pria, estani sujeito as 
mesmas leis daquelf' que mata urn pai. E 0 que foi tiito 
H reHpcito de remissao da anlsw,;iio no caso do assassi
nato dr' urn pai ~e aplieuru igualmente ern todos '~H8eH 
eu",!)" - se q!l,,Jquer hOlllem ab~()I.vel' voitlntarialllent!, 

eulpado dl"'SHa aellsa9iio, as purifieayiit,;; do 
eulpado sprao feitas (~orllO HI"' " crime lives;;e sido invo, 
lunturio p urn ann de exilio sel'll impostn pela h,i. 
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A5sumamos i550 como um pronunciamento adequado 
no que toca a casos de assassinato que envolvem violcn

sao involuntarios c cometidos passionalmente. Na 
seqiiencia emi"ler que indiquernos as regulamentay5es 
toeantes aos atos voluntarios e que envolvcm 
des de todo naipe e prerneditadas ,. atos movidos pein 
prazer, os ape lites ou a 

Clinias: Estas cert!). 

o atenien.~e: Primeiramente, declaremos mais uma vez, 
da melhor maneira que pudermos faze-Io, qual n 
dade provayel dessas causa;;. A maior de todas e 0 apetite, 
que domina uma alma tornando-a selvagem a for\,'A'l dos 
desejos; e isto ocorre e~pecialmente em cDnexao corn aquele 
ohjeto em funyi'io do qual a maioria dos seres hmnanos IS, 
com maior freqiiencia e maior ansiedade afligida: 0 pO

der que 0 dinheiro possui de engendrar anseios inconta
veis de aquisi9ao, isto devido h mediocridade das nature
zas e a ansencia de eduCAl9ao. Quanto a esta ausencia de 
edlu(,a(;ii<), sua causa pode ser loealizada nos louvores fu
ncstos da riqu~za que presenciamos na:,; eonversas ordi· 
mirias tanto d~ grcgos quanto de barbaros pois, ao exalta
rem a como 0 primeiro dos ben~,· • quando deve
ria ser dassificado apen3s como 0 terceiro, arruinam 11 

teridade e a 5i mesmos. Deelarar a verdade sobre a 
riqueza - cis () que lia de mais nobre c rnelhor a ser em 
preendido em lorios os Estados, e essa verdad~ e que a 
riqu()za existc para servir ao eorpo, e este para servir a 
alma, de sorte que a despeito dos fins (ou objetos) para 
os quais a riq ueza cxiste eomo mei.. serem ben~, a rique
za ela mesmu 56 pode vir em terceiro depois da 
virtude do (',)f'po e a da alma. Est!) raciodnio cnsinani 
que todo qne desejar sel' feliz nao deve bllscar ser 
rico, lIIas sim aperltls justa e moderadamentp ricH,··· 
poi" se assim foss!) nil.. haveria 1105 EHtados mais nsses 
aStmssillatos que ;;6 po(klll ser puririeados por 0lltr05 
assllssinulns. Mas, da maneira que suo as (:Oi5H6 awnl
InenfJ\ •••• esse arnOT a riqueza e C01Jl(' diKsf~-mos no 

eomC';Hl'lIWS a 11415 ".:upar dess(, aSslIllto uTila causa, e 
tlInn ca usa rnulto gl'DVC pot' tnls <los Ina is SP,l'lOS 

ment",; por homiddio voIIlJlt!'trio. A segllildu causa f 
essa disposir;iio ambiciosa dll alma, qlw gem invejas qlH; 
sao, (;TII prirneiro luga r, aLiadas perigosan do illvejos() " 
lamb{ml perig:osas para os flIdhomH eidudiios do I':stado. 
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Platao - As Leis 

Em terceiro lugar, temores engendrados no seio da covar
dia e da iniqiiidade tern produzido muitos homicidios 
nos casos em que as pessoas fazem ou fizeram coisas em 

rela<;:ao as quais nao desejam que ninguem compartilhe 
de seu segredo; pOl' conseqiiencia, aquele que desvendar 
o segredo sera eliminado pela mOTte, sempre que seu afas
tamento nao puder ser realizado pOI' outros meios. 

No que tange a todas essas materias, os preludios men
cionados serao pronunciados e, somando-se a eles, aque
la hist6ria em que muitos acreditam quando a ouvem 
dos bihios daqueles que seriamente narram tais coisas 

em suas celehra<;:oes dos misterios· - que a puni<;:ao por 
tais atos criminosos e acertada junto a Hades e que 
aqueles que retornam novamente a Terra· • serao cons
trangidos a saldar a pena natural - eada culpado a mes

rna, ou seja, 0 castigo que fez sofrer a sua vitima - e que 
sua vida sobre a Terra terminara necessariamente num 
destino semelhante nas maos de urn outro ser huma
no.· •• Para aquele que nosso preludio pOI' si so con
venceu e que foi tocado pelo temor de uma tal pena, 
nao ha necessidade de proclamar a lei que a isso se 

refere, porem para 0 desobediente teremos que codifi 
car por escrito a lei que se segue, a saher, todo aqllek 
que com dcliherado intento e injustamente matar com 
suas pr6prias maos qualquer urn dos membros da tri 
bo sera, em primciro lugar, impcdido dc comparecer as 
reunii'ies legais e publicas, nao maclllara com sua pre

sen<;:a os templos, a a.gora, os portos ou qualquer nutro 
lugar de reulliao, tenha ou nao alguma pessna 0 parli 
cipado a respeito - pois elc sera advertidn pela lei, que 
o adverte e continuani advertindo-o assim publicamen
te, eIlI nonH~ de todo () Estado; e aquele que deixar de 

proccssa-Io quando tiver que 5e-Io, ou que dcixa r de 
adv('rti-Io de sIms impedimentos, se for urn pan"lte pn'.
ximo do morto do ladn Inasculino ou feminino e de 

parelltcsco nao mais afastado do que 11m primo, COTTW
(;anl pnf receher para si rnesnlO a rnacula e a ira dos 

deuses, visto qlle a lIluldi<,;iio da lei talllb<"lIl acnrn,ta 
para de aqllda do poder divino, C ('Ill sq~Lllldo lugar, 
eI(, cstadl sujeito il ,,<,;ao el(, quem qu<'" (1'1<' qlwira puni
10 ClTlllOTTIC do homeTTI TIlorto. E aqude que quiser flllni
10 deveru realizar devidaTTlente tudo qlW cnncerrw D. 
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ohservfmcia das purifica<,;oes que sao proprias para isso, 
e seja la 0 que for que 0 deus prescrever como Hcito 

nesses casos, e ele recitara 0 pronunciamento da adver
tencia; e assim de ira e obrigara 0 culpado a submeter
se a cxecu<;:ao da pena segundo a lei. A necessidade des
ses processos serem acompanhados de certas invoca<,;oes 
e sacrificios aqucles deuses cujo interesse e a ausencia 
dos assassinatos nos Estados e facil de ser demonstra

da pelo legislador. Quem sao esses deuses e que meto
dos para encaminhar csses processos seriam os Tnais 
corretos do ponto de vista do ritual - isto os guardioes 

das leis, em associa<;:ao com os interpretes, os videntes e 
o deus, determinarao, de modo a dar cabo desses pro
cessos. E os juizes, nesses easos, serao as mesmas pes
soas que formam - como descrevemos - 0 tribunal de 

ultima instancia de julgamento dos crimes de sacrile

gio. Aquele que for condenado sera punido com a mOT
te e nao sera enterrado na terra da vitima devido a im

pudencia e a impiedade de seu ato. Em caso de evasao 
do culpado, recusando-se a comparecer para 0 julga
mento, sua senten<;:a sera transformada em exilio per

petuo, e em caso do condenado botar novamente os pes 
no pais do homem assassinado, qualquer urn dos pa
rentes do morto, ou mesmo qualquer cidadao que 0 

encontrar em seu caminho 0 matara com impunidade, 
ou 0 amarrara e entregara aos magistrados que cuida
ram de Hell caso, para que seja executado. 0 pfllTnotor 
[do proeesso I numa acusa<;ao de assassinato tem ime
diatamente que exigir cau<,;ao do aCllsado, e este lllti 
mo tera que providenciar tres eau<,;oes substanciais, 
com a prova<;:ao do corpo de juizes em ta is casos - que Ihe 

garantirao seu comparecimento ao tribunal para ser jul
gado; e He 0 a(~IIHadn nao qlliser on nao for capaz d(~ pro
videncia r ei'jsas cHUt;0eS, a corte devcra tonul-lo, tHllarnl

10 e mante-Io sob sell controle, introduzindo-o ao julga

mento. He alguem nao matar algut\Tn COIn snas pn'.prias 
maos, mas tiver conspirado para sna mort(" (~ depois de 
te-Io matado por premedita<;;ao e cOllspira<;;iio peTlllHne
cer TIIorandn no Eslado, sendo n,spons{lve! pelo assassi

nato e nao inocente e puro de cora<;;ao lOrn resp"ito a isso 
- neste (~aso os procedimenlos de slIa aCIIsa<;;ao ocorn,rao 
da nWSTIIH maneira, exceto no (1'''' <liz n,speito it cau(;;ao. 
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E a pessoa condenada tera direito a ser enterrada em 
sua terra natal, TTla,; todo 0 resto sera realizado em seu 
casa tal como no caso que ha pouco descrevemos. E estes 
mesmos re/,'lliarnentos orientarao todos as casoa em que 
estrangeiros Sp, ddrontarao pela lei com estrangeiros, ou 
cidadiIos e estnlIlgeiros se defrontarao pela lei p,ntrp, si, 
ou escravos corn escravos, relativamente tanto ao assassi
nato efetivo quanto a conspiravao para 0 IIlesrno, exeeto 
no que se refere a cauvao; e quanta a isso, tal como foi 
dito que as assassinos cfetivos tern que ser asseg!Jrado~ 
£lor fiadores, do mesmo modo esses individuos terao que 
fornecer cauvao it pessoa que denuTlcia 0 aSSa.'lSiTlHtO. Be 
urn escravo cnatar deliberadarnente !Jln homemlivre, COIn 
suas propl'ias maos ou por meio de com;piravao e for 
condenado apos julgamento, 0 carrasco p,ihlico do Esta· 
do 0 arrastani na direvao do mmulo do homem assa.'lsi
nado, para urn lugar de onde ele possa ver 0 I.umulo e ai 
o chicoteara corn quantos avoites tiverem sido TlT'(\;;;r.r.t(I," 

acusador ; e se 0 assassino ainda estiver vivo 
do avoitamento, ele 0 executara. E SiC 

cscravo que nada COlneteu de errado, 
receio do escravo expor seus ~~,~,,~;,,~ 

pOl' 
acusa<;;ao pOT assassinal.o de 11m cidadao, estara do m.~s~ 
mo modo pela mOTte de um tal cscravo. 
Se ocorreTeln casos de tal natureza a represcntarem llina 
tarda tcrrlve! e formidavel pam 0 

tanto, iIIlpossiveis de fiearem a mnrgern da 
tais como assassinntos de parentes Tu·'"nTTH.;;; 

do;; pela;; pTt)prins muos 011 mediante UI~ 

teirarnent(' volunturios e perversos crimes que ncol'
rem principalmente ern Estados mal e que 
ofeTccem I1d mluea(;;iio, mas que podern m:nrI'eI', por 
vezc", T1H'SITIO nil III Estado onde ningucrn teria a expcc
tativa de assiiiti~los tnrelllos que repetir lIOVlllIleut(, 11 

hist6ria que proferiTJIos lui pOlleo;; lllOIlHmtos atni" (Ot)]11 

a ..sperullYll qlle, no nos 011 vi rem as IJehSOIlS 5C torr""11 

mais vollllltariamelite dispostaH, por wis motivos, u .Sil 

a hst'~rem de assa;;;; inatos qlJ(~ suo" om lodos 01' IISf"":~ 

tOH, O~ Tnais Es:,;e oU hist()('ia (011 qualquer 
qlH' H"JII () lJOII](~ que Ifw "(rihnir) nos (\ COII

tado claranwntc lJe\On nHcerdotes, " diz qne a .Iusti\"a 
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denou que 0 

riamente sofrer 0 

destino violento 
dias 
renaseer corn 0 

filhos no devido tempo, 

irmiios 011 

" 

o deixarao sem uma 

nga<10ra. do sangue daB familiarcs, atuando como 
emprega a lei hft poueo mencionada e 01'

executante de urn tal ato tefl! que necessa
mesmo ato que produziu: se urn ho

mem matar seu pai, tera que ser vitima desse mesmo 
mao,; de seus proprios filhos nos 

ou se tiver matadn sua mae, tera que 
sexo feminino· • e depois de tornar-se 

mulher adulta sera morto Delas maos de seus nr;'~r;"c 

"'U"H.C,U'~ nao hit mltra purifica<;;ao, nem tampoueo se 
admite que a mancha de urn tal crime possa ser lavada 
antes da alma que cometeu 0 crime pagar olho por olho, 
dente por dentc e com isso ahrandar pela propiciavao a 
ira dp, todo5 os pal'entes. E por isso diant" do temor de 
tais vingan<;as divinas e preeiso conter-se; se, 
algucm for arrastado para um desastre tao lamentavel 
a ponto dp, OU3ar, deliheradamente e de livre vontade, 
privar d(~ sell corpo a alma de urn pai, de urna mae, de 

de crian<;;as, a lei estabelecidll p...lo legisla
dol' mortal e a seguinte: as advertencias de exclusao dos 

eostumeiros e as cau<;;oes sao as rnesmas que 
foram prencritas para os casos anteriores. E tiC algnem 
for eondenado pOl' urn tal assassinato, e de tel' morto 

uma das pessoas 1l00neadas, os servidores dOB 
dos magistrados darao eabo de HIla vida e () 

TIU numa encruzilhada pre-fixada fora da (:i
da,le; ,: todos os magistrados, agindo eIIl nome de tndo 
o 	Eslado, tomarao uma pedra e a laTII;ariio contra a 

do cadaver a fim de Durificar 0 Estudo inteiro: e 

disso eles 

E quanto uqude que matar a pesso!! qne e, como H(' (:08tu
rna div,",r, a mais Intima e eara d.-; todas que pena Ihe 
calwl'{l( Refiro-rne no ser humnno que mata a si mesrno, 
privando a si proprio da por',iiio de vida qlm Ihe eonfel'iu 0 

destino, sem que 0 Estado legalmcIlt'~ 0 determine, e qUllll
do nao ,S por de obrigado a isso devido a o('orrcn<:ia de 
algllfllH desgm<;;a inlolerave\ e inevitavel, e nem tarnpou('() 
por iTlcorrer eIll algl1ma ignomfnia irremediavel ou irlsu,,"" 
tent{lvd, ]TIas quando silllpiesmente inflige sohee si mes
roo essn pt'TW iniquH ditada pela indolt'mcia e a eovardia. 
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Neste caso, 0 resto das malerias - referentes a regras a 
respeito de rit08 de purifiea<;;iio e 0 sepultamcnto en
tram no ambito do eonhecimento do deus, e eom relH(,iio 
a ;550 0 parente mais proximo do suicida tera que eolher 
informao;:oes dos inlerpreles e das leis refercntcs a essas 
materias, e agir eonforme suas instrw;oes. Mas para os 
que forem assim destruidos os tutllulos seriio, em pri
meiro lugar, nUIlla posio;:iio isolada, sem sequer urn 011

tro tlimulo adjaeentc, e em segundo lugar, deveriio ser 
enterrados naqueles limites dos doze distritos que sao 
desertieos e inominados, scm qualquer meno;:ao, sem 
qualquer estela nem nome que indiquem seus tlimulos, 
Se uma IIlula ou qualquer OIItf(} animal matar alguern 

a nao ser que isto oeorra durante alguma cornpel.i<;;iio 
- 0 animal sera processado peloH parentes do morto 
por assassinato e 0 caso sera decidido peIa quantida
de de guardioes do campo (agronomos) que for apon
tada pelos parentes. 0 animal condenado sera rnorl.o 
e arrojado alem das fronteiras do territorio, Se uma 
coisa inanimada privar alguem da vida salvo urn re
lampago ou urn raio procedente do ceu mas I.udo 
aquilo que provoca a morte de urn ser hurnano caindo 
Bobre de ou 0 ser humano sobre a coi5a, 0 parente do 
morto indican! como juiz 0 vizinho mals proximo e 
assim Be purificani de mCSIIlO e toda a parentela; quan
to ao objeto re.:onhecido como culpado, sera arremes
sado alem das fronteiras, como jfl 0 dissemos em rela 
o;:ao aos animais.· 
Se algut\m for encontrado morto c 0 assassino for dcs
eonhecido e permllneeer s(;m 8<:1' deseob(;rto apos cui
dadosa busca, entiio as Ildverteneias serao as mesmas 
dOH outros eas!)s, inelusive 0 aviso de Tllorte ao execu
tor do crime, I' 0 autor do processo, tendo feito ~U!l 
rcclarnayao, dara eonhecimento pllhlieo fW /i.guru no 
~lssa55ino de fulan!) de tal, eondenado por assassina
10, comunieando-Ihc a nan £lor 0'; p,,"s ern lugares sa

e nem ern lugur algum no pillS da vilima, soh 
pella de, 5(' mauifcstar-sn e for reeonhecido, ser ex.~eu~ 
tado e 8('U corpo levado para fora do terrij()l'io do Es
tado a que fwrtencia a vllima, e law,'ado ao solo sem 
sepuitam<:nto, Ei5, portanlo, em nossa legisla(~fi.o, uma 
lei expressamcntc cOJlsagrada ao homiddio, 
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o que dissernns ate agora sobre esse genero de crime e 
sufieienlc. Na sequencia desereveremos os casos e as cir
cunstancias <'TTl que 0 Hssassino sera com jusii.,:a absolvi
do, •• Se alguem apanha e mata um ladrao que !.'"ta p(,ne
trando sua CBsa a noite para roubal', este matador nao 
sera considerado culpado; analogamellte, 5e alguern mata 
urn 6alteador, ficara sern culpa, 0 homem que violelltar 
uma rnulher livre Oll rapaz livre sera exeeutado com irn
punidade pela pessoa que foi violentamente ultrajada, ou 
por seu pai, irmao ou fithos. E sc 11l1l homem descobrir 
que sua esposa foi viol entada, se matar 0 estuprador esta
ra isento de culpa perante a lei,··· Se alguem mata qual~ 
quer pes50a para defender seu pai, ma<:, seils filII os, seus 
irmiios 011 a ma.e de sens Whos, que de nada sao eulpados, 
tambem sera inleiramente isento de enlpa. 
Tratemos agora de legislar no (IH" respeila a forrnao;:ao 
e acduca<;ao das almas duranl.e a vida, aquisio;:oes que 

feitas tornam a vida vivivel, mas que 
ausentes a tornam invivlvel e no que respcjta as puni
o;:('ies que devern ser aplieadas nos caso>; de morte vio
lenta, As regulamcntll<:;oes relativas a nlltrio;:iio e treina
mento do (:orpo ja foram indicadas, ma>; 0 que se segue, 
a saber, ao;:iles violentas, tanto vnluntarias quanto invo
\untarias, cornetidas por 11 III a pessua eontra outra istu 
temos que definir corn a lnaior daf(~za possivel, estahe
leeendo seu (~arater, quantidade e a puniyao fm:recida 
em cada cas.), Pareee-lIIe que essas promulga<:;oes d(~ leis 
serao a c.orreta se({utmeia das preeedentcs. 
Na ord<:m apos os Gasoa de morte IneSlno 0 menns com
petente entre aqueles qJ1(~ t,mtassmn I!:gisiar coloearia 
os casos de agressoeH que provocHIIl ferirnentos <: as 
mUlila~'i)es. Agres"i"ies eom ferilllentoH, tais como Il~

sa~sillatos, ti\m que ser dassificadas em diversas eLltego
rias - as involuntarias, as eometidm; passionllhnente, as 
comelidas sob 0 imp(:rio do medo e todas aqudas que 
sao volunti'irias e deliLeradas, COIH'A;rnenterIHmte il to
talidade de tais caso::; temos (Iue fnzer urn prollunein
nlento preliminar: A reallnente necessario aos seres 
lllHnanos fazerern des mesm05 1(~iH e viver de acnrdo 
com as leis, sem 0 que a humanidade nao dif(;rin~ em 
ahsoluto das bestas mais sdvagens. E 11 razao disso (z 

e naturalmente 
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eapaz tanto de perceber 0 que e henefieo para a vida 
civil dos seres humanos quanto, percebendo-o, ser igual
mente capaz e del;ejosa de prati(:ar 0 melhor. A prirneira 
verdade diffcil de ser reconhecida consiste em adrnitir 
que a verdadeira arte politica necessariamente zela 
interesse publico e nao pelo privado, i8to porque 0 inte
resse publico aglutina os Estados enquanto 0 privado os 
rompe, e perceber tambern que beneficia tanto 0 interes
se publico quanto 0 privado igualmente quando 0 inte
resse publico, mais do que 0 privado, e bern 
do. E, em segundo lugar, mesrno que alguem capte ple
namente a verdade disso como urn prindpio de arte, na 
suposiQuo dele posteriormente assumir 0 controle do 
Estado e se tornar urn autocrata irresponsitvel, jarnais se 
revelaria capaz de permanecer fiel a esse prindpio, e 
eontinuar ao longo de toda sua vida cultivando em pri
meiro lugar 0 interesse comunl, e 0 particular somente 
em funQao do prirneiro; pelo contnirio, sua natureza 
mortal 0 impelira sempre para a ambiyao pCHsoaI C 0 

egoismo, irracionalmente evitando 0 sofrimento e perse 
o prazer; estes dois objetos terao preferelleia so

bre a justiQa e a virtude, e por atrair cscuridao para 0 

interior de 5i mesmo ele lotanl a si rnesmo e todo 0 Esta
do com todas as esp6cies de males.· E, no entanto, se 
surgisse algum dia UIll ser hllrnano competente por na·· 
tumza, naseido pela gral,:a divina, para assnmir 11m tal 
cargo, ele dispenHaria qllalquer I"j aeima de 5i meSrrLO, 
pois nenhuma lei ou regra 6 mais poderosa do que 0 <:0

nheeimento, •• e nem eornpete a razao, smn 

fazer-se servidora 011 eserava do que quer que 
vendo 8im ser a senhora de todas as se erealmen
te verdadeira e livre como 0 quer sua naturmm. Mas, no 
presente, ullla tal natureza ruin existe emlugar algum, a 
nao scr em modesto grall, que nos cumpw cseniller 
a segunda melhor opyao, llorneadamcnte, 11 rt~gra e a \(:i, 
que veem e disc<~.rnem 0 prindpio g(,ral, lIIas sao iucapa
zes de pereeber cada exemplo ern d(,tulhe. 

Tal dedarayiio foi foita em lIome do qIH, se s"gtlt'. 

podernos rreserever 0 que aqude que ferill, 011 de 
ma forllla lesoll Illna outra pessoa devera sofrm' 011 pa
gar. E aqui, ~ daro, estallloR abertoH a qualquer urn, 
rnlativumellte a qllulquer (:aso, no sentido de nos 

386 

Uvro IX 

interromperem, e wm toda a propne(ialle, corn a per
gunta "Que ferimentos aquele de que falas infligiu, em 
quem, e como, e quando? .. visto que os casos de agres
sao com ferirnentos sao inumeros em sua variedade, di
ferindo enormemente uns dos outro;;." De sorte que e 
impossivel para n6s seja submeter todos esses eaSOB aos 
tribunais para julgarnento, seja nao subrneter sequer urn 
deles. E, nao obstante, com referencia a eles todos hit mn 
ponto que preeisamos foryosamente submeter a deeisao, 
qner dizer, se 0 £ato (em eada caso) ocorreu ou nao? Ii: e 
praticamente impossivel para 0 legislador recusar-se em 
todos 0:; casos a levar aos tribunalS a questao mlativa i1 

a sereIn aplieadas ao 
e e1e rnesmo proInulgar leis que deem conta de 

todos esses casos, grandes e peq uenos. 

Cltnias: E que deveremos conciuir de tudo issn? 

o ateniense: Isto: que materias devem ser leva
das 1108 tribunais, enquanto que outras nao devern, 
embora devam sec prolJluIgadas pelo legislador. 

Clfnias: Muito bern. Quais sao as materia;; a ser 
gadHs e quais devem ser entregues as cortes para decisa.o? 

o ateniense: Sera melhor que cornecemos por estabele
cer 0 seguinte: que num Estado onde os tribunais sao 
prcdirios e sem voz, e decidern seus casos privadarnen
te, transformando suas pr6prias opini6es em 
ou, 0 que cOflstitui uma praticu ainda mais perigosa 

tomam suas decisocs nao em silencio mas en
volvidos pdo tumulto, como ern teatros, berrando lou
vores ou censuras, urn orador ap6s 0 outro  tndo 0 E8ta
do, via de regra, estara diante de uma !iituaQao difieil. 
Ser compdido por alguma nceessidade a legislar para 
tribunai::; dessa espceie nan e larefa H!!rad:ivel. Ma.'l 

quando algucm e compelido a is~o, e 
ao legislador 0 dircito de fixar 
algum; (:asos, limitando-se a expmssa aos ca
sos Ilwis nUlTlCrOSOS e rnais graves i8to He realrnenk for 

legislar efetivamentc parH 11m E8tado de tal (:8

Por Ollt£O lado, HUIII Estado elll que os tribunai,; 
pOSS\l(~U1 H melhor constituivao posslvel e Wi juizes em 
perspediva sao b"lIl tminados e exuminados da manci
ra Inais rigorosa, ai ceerto, (~ab8(Jlu1anH~nte unrnnr<iqrln 
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e conveniente que levemos a esses pam slla delibe
m.;;ao a maioria das questoes que dizem respeito a que 

e multas serao submetidos os criminosos 

condenados. Nesta presente ocasiao que possamos ser 
perdoados se nos furtamos de prescrever para eles pela 

lei os pont05 de maior monta e mais numerosos, que 
mal educados seriam capazes de diseer

e poderiam indicar para cada ofensa a 
rnerecida pela falta tal como sofrida e cornetida; e vendo 

lcgislando sao, ela" 

mesmas, provavelulCnte, corno pO(lemos supor, aptas a 
se tornarem juizes rnen05 capazes para eSSOH materias, 
deveremos sub meter a maioria delas a elos. Entretanto, 

procedimento que nos amillde ad..tamos ao for
mular nossas primeiras leis pela palavra e pela a<;:ao 

estabelecemos um esbo.;;o e tipicos casus de pu
ni<;;oes e forneeenlos aos juizes de rnaneira a 

impedilos de ultrapassar os limitf~H da justi.;;a 
era perfeitamente eerto elltao, e agora tam

bern devemos adota-lo, quando voltarnos mais ullla vel', 
finalmente an trabalho dn legisla,{iio. 

Assim q un nossa lei eserita referel1t(~ aagressiio com fmi
menlos seja esta: se alguem com (I intllito claro d,~ malar 
uma pessoa que nan Ibe ehostil il eX(X~:a() da(plda que 
a lei () rmlll~tf~ conlra - a krc, mas se revela inca

paz de mal.ll-Ia, esse alguclIl que alinl(~Iltou esse prop('si~ 
to e provocnu 0 fcrimento nfin S.~rtl mereccdor d(~ COHl

paixao mas, contra rio, devera Her cOllsiderado exit
talIwnte como 11m assassino c IeI'll fjlH" :;CI' compellflo a 

submeter-sc u um julgmnento pOI' hOTIliddio; eontwln, 
se respeitaru que de .~scape do Pllro infortunin respci

lando.;;c .. S"II ,M.imon,· 0 qual tornado de ("'lIlpaixiio 
tanto por de quanto pela p(~S80a f"rida, faz COlli '1ue (I 

Ferilllento nao se revdt~ fn1il1 para 0 r..rid" 0' 0 crime da
quell' qUt', ti'rill !lUO Stl nwd., amaldi.;;oadn para quem 0 

cornetell, e assim mll gratiduo a .'8S.' dliim(J(I " em 
t.o tIS sua;; intew,,-,es, () agreHsol' ficafl1 livr., dn p.'1I1l <I .. 

rnork, mas serlt dt'portado pnlo rcsto .Ill vida para Hili 


Estado vizi!lho, embol'H lIsufrlliIldo .los proriulos de to

das as ,mas pf('prias pOSHlS. Se liv(~r c(lilsado, ademais, 


prejuizos H pessoa ferida, I"ra (flW ressll rei-Ia 

TrH'llte por tais pnljulzos, 0 valor dos [)rniulztls sendo 
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seus 

denados por 

lha" que sao ainda 

direito privado, 
te OlJ 

Estado, e 0 

nlo (~ a 

CU!':'(J 

avaliado e deterlllinado corte que eHta deeidindo 0 

caso, corte form ada por aqueles que teriarn lUlgaan 0 

por assassinato se 0 agredido tivesse rnorrido 
como eonseqiiencia dos ferimentos que reeeheu. 
Se, (I" lUHll.eira anftloga, deliberadarnente, 11m filhn ferir 

ou urn escravo seu senhor, a pena sera a morte; 
e se urn inuan ferir de modo semelhante urn irmao 011 

inna, ou u.rna irma ferir um irmfio ou irma, e forem con
proposital, a pena sera a H1orte. 

Uma eHposa que tenha feridn seu marido, (ltl 11m marido 
sua esposa, com a deliherada de malar serao 

punidos com" exflio perpetuo; He tiverem filhos (Ill fi 
os guardioes administrarao 

as 81Hl;; propriedades e tomarao conta das erian<;as como 
se fossem 6rfi'ios; mas se os filhos e filhas jii forem pes· 
soas adultas, 08 deseendentes serao obrigados a 6usten

ou mae exilados, e serao d01106 de suas pro
priedades. Be alguma pessoa que ineorrer num tal de
sastrc nao tiver filhos, os parentes de amhos os lados, 
home-nl; e f[]ulheres, ate os filhns dos primos, se reunirao 
e apontadio um herdeiro para a easa em questao - a 
casa 5J)40 do Estado, acon",e1hando-se com os 
oe,; dac; leis e os sacerdotes, tendo em mente n seguinte 

que nenhurna easa da;; ;).040 pertenee s(~ja peln 

pelo direitn pliblico, ao seu ocupan 
a lotalidade de sua parentela como pertence an 

Estado preeisa manter fll.litS proprias casas 0 

mais sUlltas e felizes que for possivcl A8siIn, sempn·, que 
casa for rcp(mtinamenk atingida pelo infol'tu

ilf1piedade, no cuso ern que 0 seu delelltor nan 
deixalldo lI.enhum filho, s,mcio celibatllrio (Ill embora ca

sado, sem filhos, morre depois de leI' sid" condfOnado por 

assuHsinalo deliberado 011 por algurna 'Illtra ofellSH '''lfI 
tTa os deuses ou os eidadaos, para a qual a pena de lIlort.e 

eexpressamente f'stabeleeida £lor lei, ou <-[uand" qUHlqller 
honwrn que nao tenha filhos-homens for t~xilad() perpe
tllan)(~lllfO, serd necessario em primeiro Illgar qlle ""HII 

segundo as 
If,i, depois do que os parentes, c()nfonne dissemoH, se 

rCllnirao eom os gllanJities das leis c verifinlf30 Q1wl C, 
eHtno as ,~asas da cidade, a lIlais ilustre em i<:nll()S de virtu
de e que f~ SUTllHmente I(~liz por lIIuil.a:1 crian<;as. 
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an<.;a em nome do 
para que 11m 
de seils ancestrais, pOl' uma 
com uma ol'a<.;ao para que dessa maneira ele possa pro

• ... ~;crnouxov ..., val'-Ihes ser urn propagador da ra<.;a, urn mesire do tar· e 
do um ministro das coisas santas e sagradas, mais favoreci

do pela fortuna do que sell pai [oficial]. E eles 0 instau
radio como herdeiro legal; quanto ao culpado, eles 0 

deixarao ser sepultado sem nome, sem filhos e scm 0 lote 
da familia quando tais calamidades ocorrerem. 
Nao e em todas as coisas, parece, que limite e limite sao 
adjacentes um em rela<.;ao ao outro; ha, pOT vezcs, pe!o 
contn'lrio, uma faixa frollteiri(;a que avam;ando entre os 
dois limites, toea primeirament.c um e outro, sendo as
sim inl.ermediaria entre 08 dois. E esta eprecisamente 
descri<.;ao que demos da a<.;ao sob 0 impulso passional 
da c6lera como aquela que esta a meio caminho entre as 
a<.;oe8 voluntarias e as involuntarias. ~"sim que seja a 

a lei que tange as com ferimentos (~)-
metidas sob 0 impulso da e()lem: He uma peS80a for eon
denada, em primeiro lugar devenl. pagar 0 corrcspondonte 
ao dobro do valor estimado p<lra 0 dano provocado no 
caso do ferimento cul'avel; Inas quat!'o vez!'s 0 valor do 
dano no caso de ferilllento8 ineun:ivei". Ese 0 ferimento 
for curavel, mils constitllir causa de grand!' vergonha e 
mortifirayuo panl a pessoa forida, 0 eulpado devenl pa
gar tres vezes 0 valor eorrespondente no dano. Ese cm 
alguma oportunidade UTflIl pessoa an ferir alguem oeasio
nar prejuizo talllbtiIn an Estado tonullIdo a vftima inea
pncitada para defender sun patria contra .'lens illimig()s, 
tal pessoa, altim do resto .los dano,.;, t"1'1I quo pugar tam
bem pelos darlOH provocados para 0 Estado: sornando-so 
ao .'leu pr6prio scrvi<.;o militar, 
como substituto .Ia pcssoa'llw 

L_'_. Inilitares mn seu 

pOl' l'(~<:m;a d.~ prestaI' 0 

pcs"oa quI' ({uiser fazf;-(o. A 
rnulta a ;;cr puga dnas, tl'<"''' 011 

quatro vcze,.; a quanhn real - sort. cstipulada pelos jlli
ze::; que prolll1llciararn 11 eondenayuo. Se 11m parente f'1'6
ximo da IIleSIlla rat,;u ft'rir 11m igllul da Jl1e~rna muneira 
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da pessoa que ueabamos de mencionar, os membl'os de 
sua tribo e ra<.;a, tanto homens quanto mulheres ate os 
filhos dos primos do lado maseulino e lado feminino, se 
encontrarao e depois de terem ehegado a I1ma decisao, 
passarao 0 caso aos pais naturais para avaliayao do dano; 
e se houver divergeneia no que diz respeito a avalia<.;ao, 
os parentes pnhirnos do lado maseulino serao aul.oriza
dos a fuzer uma deeisao eornpuls6l'ia, e se nao forcm ea
pazes de faze-lo, terao que comuniear a materia final
mente aDs guardioes das leis, Quando ferimentos de tal 
ordem sao infligidos pOl' filhos aos os lUlze" serao, 
necessal'iarnente, homens de mais de sessenta anos que 
tenham filhos autenticos, e nao meramente adotados, 
prios; e se \lma pessoa for eles est.imarao a 

mlidade, a sentcIl<;u de morte ou 0 sofrimento de al
gum oulro castigo ainda mais severo,·· mas nenhum 
dos parentes do culpado atuara como juiz, nem mesrno 
se liver a idade completa detel'minada pela lei. Se 11m 
eseravo enful'ecido ferir 11m homcm livre, 0 proprietario 
do escravo 0 entregarii ao hOTllcm ferido para q IlC estc 

just.i<.;a como Ihe aprouvcr; e se nao entregar 0 es.,ra
vo, ele lIlesmo teni que reparar 0 dano completamente. 
E 51' algllem alegar que a agressao foi reslIltado de urn 
plano tralllado pelo eseravo e a vitima da ag;resslw, 
o caBO idl para disputa judicial; se niio 
pagani tres vezes 0 valor do dallo, !lias oe 
podera acusar a pessoa qlle ul'diu n plano com 0 escravo 
de rapto. Tudo aqude que ferir IlIIIa pesson involuntaria

urn valor corl'ellPondent.e ao pr6prio dano, 

serao aqueles designados pam aillar nos cuso,.; 

"''''essao (~m ferimentos nos quais os pais ,.;ao fel'idos 
filhos; neste (,~lSO os jUlzes avaliariio 11 devida pl'O

,10 dano passIve! ,k pagamento. 
1'odo,.; os eusos de que nos oellpamos at.e agora dizem 

ao sofrirnento prodllzido pdl1 violt\neia, e 
toda 11 class!' de caso;; de ultraje envolve violerwia. Com 

a estes, a posir,:ao a sef mantida por tod08 
horrwlll, Inulber e crian(,'a - ~ "sta: '1IW oS lIIais ve
Ihos suo muito muis T<"speitados tanto pdos denses 
'1l1anto pelos seres hUIllanos interessados mil slla pro
pria e felicidade do q\J(~ os mais 
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o uhraje cornetido pOl' uma pessoa mai~ jovern contra 
uma peHsoa mais velha e algo vergonhoso a ser presen
ciado num Estado e algo odioso perante os deuses. 
Quando um homem jovem e rnaltratado pOl' um vclho, 
entende-se, em todo 0 caso, que 0 jovem suporte esse 
ato de c6lera, fazendo lHna reserva de honra u favor da 
epoca de sua propria velhice. E assim que a lei a respei
to seja a seguinte: todos respeitarao os rnaiH velhos nas 
a<;:i5es e nas palavras; todo aquele, bornem ou IIlulher, 
que exceder em vinte anos a idade de um jovem, sera 
considerado como um pai e uma rna.c por este, que se 
ah5teni em nome das divindades que presidem ao 11a5
eimento de erguer a mao contra toda pessoa, que por 
sua idade, terja sido eapaz de gera-Io on cria-Io. E, des
te modo, se ahstenl de erguer sua mao contra urn es
tTangeiro, se{a este domiciliado ha muito no Estado, ou 
re('~m-ehegado; nem eomo agressor e nern se defenden
do castigara t.ais pef;soas com golpes. Be urn jovem 
gar que um estrangeiro demonstrolJ insolcneia 0 ultra~ 

jando e rnaltratando, e reqller ULna corre<;ao, ele agAr~ 
rara 0 homem e a eonduzini it eorte dOH astfnnrnos (sern, 
contudo,o maltratar) para que 0 estrangeiro abandone 
todo 0 pensamento de voltar a se atnwer H maltratar 
urn eidadao local. E os astln0TI10S se encarregarao do 
cstrang"iro e 0 examinariio, corn todo 0 respeito ao deus 
doa estrangeiros; e se ele reulrll(,nte deixur claro que 
maltratoll 0 eidadao nativo injustamenle recebera tall 
tos ayoites quantns foram os golpe~ qlJ(; apli"ou 0 0 fa
rao U'S5ar sua insuhordinayiio estmng"ira; mas se nan 

tiver agido illjustllmente, des ameayarao e eenslJrariio 
o homem que 0 prendeu, e dispensarao ambos. Be lima 
possoa de uma eerta idade espmwar lInIH pessou (It, sua 
pr6pria idllde, ou lUlla pessoa de lIla;s idlHI" que nao 
tell! filllOH scja n "aHO d" urn vd"o maltrntando IJ m 
velll .., 011 u m jovem lIIaltratanuo urn jovelll . H peSHOIi 
atacada se defemleni com maos nUllS, ,;"glilldo 0 ditl1
me dn natureza, (~sem anna. Mas s" urn bornem de rnuis 
de q lJarcnta fHlOS OUHlIr s" bater, visando 110 ata
que, SCJH por deksa, 11<"'; " termnOH oa conta de IlInH 

pessoa grosseira, mal educada, de llallJrcza de ""wrtt
YO, sendo para de convenient" IJUla puni';ilo desonro
sa. Aqude qu" se deixnr persuadir faeilnwllle por tHis 
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exortayoes se revelara facil de ser controlado; mas 0 que 
l, intratavel e nan presta atenyllO HO prel(ldio estara pre
disposto a se enquadrar Huma lei eomo esta: se alguern 
maltratar uma pessoa que seja vinte anos ou mais ma~js 
velha do que ele, A testemunha, He llao for da mesma 
idade nem mais jovem que as duas pessoas envolvidas 
na hriga, devera separa-los, sob penA de ser eonsidera
do mna eovarde ante a lei; mas se for de idade seme
thante a do homem que for ataeado 01.1 ainda mais 
vern, defendeni aquele que estiver em prejuizo eomo 8e 

de fosse um irmao, um pai ou ainda urn progenitor rnais 
velho. Ademais, aquele que ousar ferir 0 homem mais 
vdho da maneira deserita estanl sujeito tmnbem a uma 
ayao pm ultraje, e se for condenado, sed. aprisionado 
por nao menos de um ano; e He os jufzes determinarem 
llIrla pena mais longa, 0 periodo flssim prescrito sera oom
pulsorio para de. E 5e um estrangeiro ou urn meteeo es
pancar am homem nmis vdhu do que des vinte anos ou 
mals, Ii mesma lei envolvendo a ajuda de ohservadores 
serfi tmnbem ohrigat6ria; e nquele que for lunyado I1um 
proeesso desse geT!('m" se for urn e"trangeiro nan..residen
te, sed. aprisionado por dois anns e cumprira sua sen
tenyu; quanto ao meteen que desobedeeer as leis sera 
aprisionado durante tres anos, it menos que a corte pres
erevl1 para efe uma pena de periodo mais longo. E 0 ho
mom que for unl observador em qualqller urn dessl,s 
casos de agressiio, e deixar de prestar Aajuda como pres
enwe u lei, sera penalizado com 0 pagamento de Ullia 

multa de uma mirlfl, He for alguem pertenc.cnte tl mais 
t'levada dass!' proprietaria; a multa sera de einqiienta 
draemas, HC pertencer a segunda dass'~; de trinta drac
mas, se perteneer a tercI,iru, e lit, vinb~ draernas, Sl~ per
tencer it quarta elasse. A corte para tais caso;; serll ('0116

tituida por estrntegos, tuxiareas, filan,ag (~ bipan,as. 
As leis, !lOS pareeeria, sao feila;; em parte para a se
gllran<"a dos hornell;; de bern, para propieiar-Ihes ins
truyiio quanto ao relaeionarnento que S(~ra maiii se

guro [111 SlIlI amistosa assoeiayao entre si, e em parte 
tarnb,\m pOl' callsa daquele;; que se fll rtaram a edll
cayltO e que, sendo dOllos de 11m temperanwnto obsti
nado wlo eontaram com urn tratarnento alenuador <{lie 

irnpedisse que eedessern a todo tino de 
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Platao As Leis 

~~ por causa dessas pessoas que as leis que se seguern 
tern que ser estahelecidas, leis que 0 legislador tern que, 
foro;:osamente, promlligar emhora desejando que a ne
cessidade de sua aplicat.;ao surja. 1'odo aquele que 
ousar erguer a mao contra 0 pai ou a mae, ou seus proge

e ernpregar ultrajante violeneia, na.o temendo 
nem a ira dos deuses acima nem aquela dos vingadores 
(como sao eharnados) do rnundo subl.erraneo,· mas que 
desprezando aH tradit.;5es antigas e universais 
saber 0 que nao sabe de modo algum), e assirn transgre
dir a lei - I.era que ser contido, para °que necessitaremos 
de uma pena extremamente severa. Hem, a morte nao ~ 
urna pena sumamente severa e os castigos de que nos 
falam do domfnio de Hades para tais ofensas, ernbora 
mais severos que a morte e descritos com toda a verdade, 
ainda assirn nao se provam sufieienl.es para deter essas 
almas, pois se assirn fosse jamais presenciarernos casos 
de matricfdio e de ataques impiedosarnente insolentes 
contra outros progenitores. COIlseqiientemente, as puni
yoes aplicadas a essas pessons aqui em suas ('~stencias 
por crimes dessa especie U'lrn que, na mcdida do possi
vel, nan ser inferiores nos castigos do dnminio de Hil(h~s. 
De modo que 0 prdximo proTlunciamento devera ser nm.-
tes terrnos: todo aquele que ousar espancar sell pai ou 
sua Inae, 011 os pais ou Tnaes destes, se nuo estiver torna
do pela loucura, ern prirneiro Illgar (} ohservador que teste
rnunha deveni prestar 8m'Hrro, como nos easos anterin
res, e 0 estrangeiro rcsidente que ajudar sera eOllvidado 
a sentmse no asslmto da primcira fila nos jog .. s l>1ibli-
cos, mas aquele que deixar de ajudar sera banido do 
Estado para sempre. C,)uanto ao nao residcll
te re.oebera IOllvor se intereeder ('.OIn sua ajuda, e ecnsu
ra se ni'io 0 fizer; eo escravo que pres tar ajuda sera libcr
tado, mas He d.,ixaT de faze-Io recebcra cern 
agoranomos He 0 ataque ocorreu IIH dgora, e se OGorrer 
na ma~ fora da agora, 0 ea~tigo sera executado 

aslinOIIlO em residencia, e se ocorrer na rcgiuo ru
ral, pelns assistentes dos guardif)cs do campo. E 0 obser
vador que testemunhar 0 fato, 81mdo nativo - hmnern, 
lIlulher ou menino devera rcchHt.;Hf () atacante, c1a
rnando contra sua irnpiedade; e aquele que deixar de re
cha.,;a--Io estara sujeito por lei a maldit.;ao de Zeus, deus

dos direitos dos nais e parentes. E Sf) u ma pessoa 
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for condenada por uma acusat.;iio de assalto ultrajante 
aos pais, ern primeiro lugar sera banida pelo resto da 
vida da cidade para outras regi5es do territ6rio, tendo 
que se manter distante de todos os sltios 
nao se rnantiver longe dos lugares sagrados, os 

(guardioes do campo) a pelo at.;oitamento e 
de qualquer outra maneira que 0 desejarem, e se insistir 
em sua afronta a lei senl punida com a morte. E se qual
quer homem liVTe por sua propria vontade comer, heber 
ou mantiver ql1alquer relacionamenlo siInilar com tal 
individuo, 011 meramente sauda-Io ao cruzar corn cle, IIUO 

entrara em qualquer sitio sagrado, na agara 011 em 
quer parte da cidade enquanto nao for purifieado, ten
do ele que considerar que adquiriu UUla parc.ela de uma 
culpa e se de desacatar a lei e macular ile

coisas sagradas e 0 Estado, qualquer rnagistra
do que pereeber 0 que esta. aconte.~eIldo e deixar de leva
10 a julgamento tenl que enfrentar essa ornissao como 
urna das mais pesndas acu~a\,5cs conlrn si quando fin
dar seu mandato. Se for um escravo que atacaT 0 homem 
livre (estrangeiro ou cidadao), a testemunha Hjudara, sua 
omissao acarretando 0 pagarnento de uma multa em con
forrnidade com os valoree que indicamos; e as testernu
nhas auxiliarao a pessoa atacada a prender 0 atacante e 
o entregarao aprirneira, a qual se dele, acor
rentando-o e aplicando-lhe quantos quiser, eOIl

tanto que !laO prejudique seu valor, causando dano ao 
sell senhor, ao qual 0 ofendido tera que 0 devolver, sen
do este seu proprietario a lei. A lei sera 
gada aeeim: todo aquele que, sendo um escravo, bater 
num homem livre sem ordem d05 magistrados - ficara 
nas maos de seu proprietario que 0 amarrma e nao 0 

sol tara enquanto 0 escravo nao tivcr persuadido a pes
soa alacada que mereee viver liVTe das amarras. As mes-
mas leis sao valida;; para todOi" esses casos quando a" 
duas partes sao mulheres, ou quando 0 redamante e !lInU 

mulher e 0 acusado urn ou 0 redamante 11m 

homem e a acusada 11ma IIlulher. 
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o ateniense: Apas terrnos abordado os maus 1rat08, pro
llunciemoH um linieo prindpio de lei refflTente a todo 0 

eOlljllnto dos at08 de viol.encia: ninguern carregara Oil 

se apropriaro de nudu que pertenya u outr05, eomn tam
poueo devero usaI' quaisquer do,", bens de seu vizinho 
salvo se obtiver deste 0 consentimento para seu 1180; poi,; 

dessu uvao proeedmn lndos os males meneionados an 
terionnente - pusoados, presente;; e futuros. Quanto a08 
011t1'08, 00 wail; graves :;ao as licew;as e inso"~neius da 

E as ofensas sao mai" graves quando atin
gem liS coisa,; e especiahnente graves 
atingem coisa;; que suo tanto plJblicas quanto santlls, 

011 parcialrncnte IHiblieas, por serem 
membrns de uma tribo ou outru cmnunidade similar. 
Em Hegulldo lugnr (inclusive em rnat"ria .-I," 
vem UH ofensas contra objdOS sagrados e turnulos que 

e ew [erceiro vem as "fensas contra os 
quando nnw pessoa COllide Ulll uitraj(' bern dis

tintn dos anteriores. Urn quarto tipo d" ultraje {, quan
do uma pesso!1, desafiando os magistrados, se apndera 

de suus cOl8a:-:; Sf~rn sell c,onHt~Tlt.irneHt(); 

tipo e urn atentado aos din,ilos eivis de 

o que exige n'paro por nwios 
dieos. A tndo,,; esses diven-H)s tipm; tern !jIH" ser atribu Ida 

uma lei cnmUIIl que abrnnja a lados. Como no ew;" do 
roubo ;;>lerHego d05 ternplos, feito mediante franea vio

Itmcia ou secretarnente, in foi snrnariamente indicado 
devoria ser a puni<,;i'io; com respeito a to(los 05 HI 

conwtidos por palavnls Oil aviles, por meio da 
lingua 011 as muos contra os deuses, tmllm; IJlle (,stal..,

1,,,,(,1' qual a punivuo n SCI' sofrida, depois d" termos, 

(~nuflciado a nxof·ta~~iio pn~lirninar. E 
s(;rli a Ht~gu'nte: uIT1guenl qll(~ acr(~di1t\ CofllO (~ 

lei, lin existelleia dos deus"s jamais cmnet"u uma 
a(/in fmpia voluutarianwnle ou 
I'.riminosa; uquele que nssim agiu 86 
movido pOT lJrna ou outra destas [res eOTlvic,<oes: nao 
a"n,dita no que eu afirmei,· acredita nos deuses mas 

mi.o '1ue estes se importem COIn OS seres humanos ou 
lHTedita que os deu,;es sao faceia de screm eonquisla
dos quando Sl1bornados pOT oferendas e ora,<oes. 

CUnias: 0 que, ell tao, faremos ou diremns a tais n""sm,.s? 

•.9~1() tl(l pyt~rCn('i(l dO'! 

rl~IWW:. 

f 
J 
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prirneiro, rneu born senhor, ao 
que elI'S, como imagino, dizem a maneira de graeejos, 
em seu desprezo por nos. 

CliniaSl E quais ;;eriam [tais 

o ateniense: 

o atenienScl Em torn dnieo e de ehaeota diriam prova
velmente 0 seguinte: "0 estrangeiros de Atenas, Lacede
monia I' Creta, 0 que dizeis 13 verdadeiro. Alguns de nos 
nao aereditam em absoluto em deuses; outros entre nos 
aereditam ern deuses dOB tipos que rneneionai". De ma
neira quc reivindieamos agora, como vas reivindicastcs 
ern materia de lci, que antes de nos amea<;;ar asperarnen
te, deverfeis prirneiramente tentar nos eonvencer enos 
ensinar rela apresentll<;;ao de provas adequadas que os 
deuses existem e que sao hons demais para 5e deixarem 
seduzir por presentes I' se voltarem contra a Pois 
13 i8to, de fato, 0 que entre outras Goisas, ouvimos daque
leB que sao tidos como os melhores poetas, oeadores, vi
dentes, saeerdotes e milhares de milhares de outros; e 
eOllseqiientemente, a maioria de nos, em lugar de procu
rar evitar as a<;;iies erradas, fazemos 0 errado, tentando 
ern seguida torna-Io born. Agora, de legisladores como 
vos, que afirmam serem mais brandos do que severos, 
reivindieamos que nos tratassem primeiramente pOl' meio 
da persllasao; e se 0 que dizeis a respeito da existeneia 
dos dellses for superior aos argumentos de outros no que 
di:r. respeito averdade, mesmo que so urn poueo superior 
em termos de eloqiiencia, enlao provavelmente vi.s te
rieis exito ern nos convenei'll'. Tentai, portanlo, se aehais 
isso razoavel, para aCeilal' nosso repto." 

C[{nias: Certamente parece faeil, estrangeiro, afirmar 
eom a verdade que os dellses existem? 

() ateniense: Como? 


CHniaSl Primeiramente, h{l a evideneia da Terra, do 

dos astros e todo 0 universo, e a bela ordem das esta

.;;iies, demarcada por anos emeses; e, ademais, ha 0 faw 

sllplementar de que todos os gregos e barbaros acredi

tam na existencia dos deuses. 


o ateniense: Meu earo senhor, esses horuens niaus call
sam-me alarme pois eu !lunea charnaria isso assombro, 
por rnais que dirigissem a nos 0 seu desprezo. Pois a cau
sa da eorrup<;;i'io em seu easo e de que 111 nao estas 
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ciente, visto que imaginas que e sornente devido a sua 
ineontincneia em relao;;iio a prazeres e apetites que sum; 
almas sao impelidas 11 vida impia que os earaeteriza. 

CHniasl Qual a outra causa que poderia haver, estran
geiro, alem dessa? 

o ateniense: Uma causa de que tu, que vives em outro 
lugar, dificilmente poderias ter qualquer conhecimen
to 011 informa<;;ao alguma. 

Cltnias: A que causa tu te referes agora? 

o (lteniense: Uma penosissima ignoraneia que passa por 
ser 0 auge da sabedoria. 

Cli.nias: 0 que quercs dizer? 


() ateniense: N6s atenienses dispornos de narrativas pre

servadas pOl' eserito,' embora, pelo que me dizem, essas 

nao existem em vossa terra devido a excele.ncia de vossa 


algumas dclas sao ern versos, (Jutras em 
prosa, se referindo aos denses. A muis untiga dessas nar
rativas' • relata como a primeira substfmeia do cell' •• 
c tudo () mais veio ao ser, c logo depois do inieio prosse
"rue apresentando uma teogonia detalbada, e narra como, 
dep"is de terern nascido, os deuses se uniam Url8 aos 
oul:ros. Essas narrativas, fosseIn boas 011 mas para 0 ou
vintc" em outros aspectos, sao difkeis de serem eensura·· 
das por nos em fun.;;ao de sua anti"ruidade; mas no que 
concerne ao zelo e respeito devido nos pais, eu jamais as 
louvaria ou diria que sao utcis ou relatos inteiramente 
verdadeiros.· ••• Tais narrativas antigas, cntretanto, po
demos passar de lado e descarta-Ias - que sejam narra
das da maneira Clue mais agradar aos deuses. Sao mai;; 
as novas doutrinas de n05808 sabios modernos' •••• 
cple nos e imperioso apontar como responsaveis como 
ctlll"a dos males. Pois 0 reslIltado dos argumento:-i de tais 
pe::;soas 13 0 seguinte: que, quando tu e eu tentamos pro
var a existencia dOH deuses apontando para esse,; TIles
mos objetoH, a 0 Sol, a Lua, os astros e a Terra 
como exemplos de deidade e divindade, as peRsoas que 
foram convertidas pOl' esses sabios sustentarao que es
sas coisas sao simple"mente terra I' pedra, de 
prestaI' a menor aten<;;ao aos assllntos humarms e que 
e5sas nossas cren<;;as sao slltihnente forjada;; corn arbru
menl.os para se tornarem plausiveis. 

• L.4;: ohnnp. olnllwfrlo;: 
/)~il'~iNIQflll'fll~ (I (t'jJ(mforio Ie 

g("I(:cidcn. (fI.l.) 
•• lA Qeogoflio de 

ffic!!iorlo. (flL) 

••• Oupavo<;. 

(:O(:t,OU 0 

/l01. ;'C [O,\lIOU 0 ;:e;,hOft rio 

Inlmdn no /lp,forin /l.I/i
cAltw c(]Inn ':ouhr: 

que "e,\iD nu(:rrtulo /lO~ (1111 dn 
o hlr(~~)1(J 

rOnt (1 

aUlurl" rio '"O;;rlo. on flo<:r:l:,1 

Drlln. 0 ('nrollr/"u r dr:" n 

e~nllo;: Ulll(! perl.lo 

!:iMlrnrtn pn,o qur (J (~og(J<:;:e. 

(i') ,lr(:uQlnrio bOi 111(('. (10 

enOllo;: dr!W1Qv"" 
tJld(Jf: ()r~ fhl'~laO~: (! ilti'110~ 

(t q(l(~I)1 fj(luriflMijll cmTlo 

r:eu 110liO f:Cl1holL 

••••• !~6hiO~ ft1(l1(\~WQf~f(Jf: 

c m~Hf; 
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CUnias: A afirma.:,;iio que fazes, estrangeiro, c efetiva
mente sobre uma doutrina perigosa, mesmo que per
manecesse isolada, rnas agora como easas doutrinas se 
multiplieam,o perigo ~ ainda maior. 

aatenicnse: E daft 0 que diremos? 0 que nos compete 
fazer? Deveremos fazer nOiisa defesa como se estiv~sse
mos numa corte prncessando bornens impios, oude al
guem nos tivesse acusado de fazer algo [errive! pOl' atj
Bumir ern nossalegisla.:,;ao a existencia dos dense,? Ou 
deveremos nos descartar todo 0 assunto e retnrnar no
varnente as nossas leis, com recein de que nosso 
dio se revele realmente mais extenso do que asIde? Pois, 
de falO, nosso diseurso seria alongado enorHlelnente se 
forneeessemos aqueles homens que desejarn ser impios 
uma adequada delllonstra\;iio pOl' meio de arglllnentos 
eoneernentes a csscs assuntos que devern, como dcs 0 

afirmam, SCI' discutidos, e assim cOllverte-los 110 flied" 
do deus, e cnlao finalmente, quando ja os tivermos fei
to retroeeder diante da irreligiao, proeederemos na pro
mulgayao das leis apropriadas. 

Clini(t8: De qualquer modo, estrallgeiro, temos (',0I1l fre

neste poueo tempo fcito estu rne,mHl afirma.:,;iio 
(jUt, nao preeisaITlos na presente oportllnidade prd,'rir a 
brevidade do diseurso a oua prolixidade, poi., eomo diz 0 

r."ninguern csta aeaya nos nOS80lj calcanharcs"; e 
nos vennos optando pelo mais bnwe .I" pn,ferenein HO 

flIelhoT soria mesquinho e ridCculo. E (~da rnaior impor

ti]rHoia qUI' tlOSROS argumento;;, (krnollstrand" que os 
,ku;;es existem e que siio bOils" que hOllrarn II 

tHai" do 'l1te 0 faz"Hl os sews humanos, dev.,rimn ,:ontar 
absolutallwn((, corn "crt.. grail tit, persllasao, poi" um tal 
prdlJdio ({ 0 mdhor que poderiml1os t(~r mIl defesa, .001110 

sn p"d,~ria dizer, de toda,.; as flossas leis. Portallt.., selll 

qual(l'wr rqH1lsa 011 precipitlH;iio, e (00111 todas as 

de que dispOHlOS para dotal' es.""s argurnenlos d" perslla 
sao, passtoll10S a expt.-Ios 0 lIlai,.; emllpletarnenk qlw PII
df':f'lno~ t~ HeIrl (Juaisull('~r rescrvas. 

o flleniens,,: Este tell dis<:llrso file pamee I'azer IllS 11 

luna ol'tlyiio prdiminar, percebendo que estil,.; tao tlll
SiOHO e pronto; (' tnrnpoueo (, possivel nos determo,.; ain
ria mais elll nossa.'i afirmadies. Avaneemos, portanto: 
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como potieria algu(,rn argumentar a favor da existeneia 
dOH deuses sem paixiio, visto que ~ falo estarrnos eons

trangidos e illdignados com as pessoas que fo1'am, como 
eOlltinuam agora sendo, 1'esponsuveis por coloearem 1'10

bre n05508 nmbros esse fardo de argurnentos, atraves de 
naqueles contos que f:osturnavarn ()uvir, 

eram bebes e erian<;,as de peito, dos labios de 
suas mnas de leite e maes hist6rias que Ihes cram en
toadas, pOl' assirn dizer, em eanyoes de ninar, em tom de 
brineadeiru 011 seriamente; e as rnesmas hist6ritlfl mais 
tardf' passaram a ouvir repetitlus tamb{'lTI em orayoes 
nos saerificios, e apreciararn espetaculos que as i1ustra
varn, do tipo que os jovens udorurn ver e ouvir quando 
interpretadns nos saerifieios; tendo cOJlstatado 0 pr6prio 
extremo zein de seus pais em nome de .'ii mesmos e de 
Sfons filhos no Be dirigir aos dellses mediante oru~iies e 

(,nmo a seres cnjn exist[,neia esta mais assegu

rada do que todo 0 resto; e, ao nascente e ao poente do 
sol, COHIO an naseer e an pOl' da Ilia conternplavaIli as 
prostrayoes e devot,Ooes de tndos 05 gregoH (' barilaros, sob 
todas as eOTldi(,~)es de adversidade e proHperidude, ende

a esses nuo 1001110 se niio fossem deu
seB, como se FosseTn mllito Hegurlllllente dew.;es sem a 
HHmor sombra de duvida toda esta evidelleia e. menos

pOI' essas pessoas, e i"so sern razi'in suficiente, 
como algucrn dotado de urn grao de H('J1S0 0 afinnaria;" 
nssim des nos estiio agora for-;:am]" a ingre::;surem nOS50 

presenle argurnento. Como, ell rm' perh'1Hllo, poder-se-in 
usaI' talvez termos brandos de arlmoesta',;i'io com ossas 
pessoas, ensinar-Ihes, para COmel;af', 'lue os denses real
men Ie existem? E, no f'ntanto, () preciso, (PW IImnidob de 

coragem, tenternos UIn tal empreendirnento, po r'l lH' 11l1ll

ea aconteceru de todos estarmos ao nlesrno temp" (0., d •• is 
partidos) enraivecido5 - I1Hl deles £lela ansia do pra:wr," 
01111'0 £lela indigna<;iio diante de pCHHoas tllis. 

Desla feita, que n05SO prehldio de abordllgem atai" 
imlividllos de mente corrmnpida em tom desnpaixonado 
e at.cnunndo 0 fogo de nossa pai....-iio, Illes falellloH suave
nu~nte eorno se inicili.ssernos a ("{)nVers{:H~~no corn tuna pes
soa em particular desse tipo, nos seguinto,,; term"s: "Meu 
/,ill1o, {,S ainda jovem e 0 tempo, a medida qUtl avaJl<iar, 11' 

fara alterar muitas das que agora sIlHtenl.HS: 

http:sIlHtenl.HS


• (I') illiUik) !llIlaOl"CMioQ ap 

(A~ S£Ci~ eci:lobcQcceh "m 
e.I@~() e nbftlIll9""il! roa:go al! 

QCiP. PO,(I (I [\,~t(Jd(l. e. 
(!v:amllmll('nie. 	0 0cOho (j)\Ioliio 

1100 cllco,,/ha Mp(j~O art": (e 

PO(, 

(j jovelll 

'flQotiio. (lilian r,(lh 
nO(I~{!ff(l(J, r. (wJo

Niii(:nao ,'COO vcQho 'PVailln 
~"!i(:iellie"'(',l1ic illdcpelldf'lIie I! 

dc'wnl:IJIIlwlo. iqio 

PO,U(:"Qu,mcllie 110 que 
(lON:efthC ao ['i:lwlo (!()""Ihi<:i(l 

dn ,.A 'Rel,uhQw(J. em po,lr:ioQ 

M:IMd(J~o(l (I(tui IJob (I l;ifj",\(1 

do (·tlamado f',~IIl(ln 

m(JljU(llli(lII(1, cA /,o~fu,w 

Iloh,p (l 

CYir,iclleia rll! Cj)(",~. do~ 
dcm,w). rioiM{lM C !.c.1lfl:~. 

!wn~/,ahl'(!(: 

'(Jimu, 

Piatao - As Leis 

assim ate entiio unt(>Jl de emitires juizos sobre 
materias de suma gravidade e irnportancia, e desla:; a 
mais grave de todas - embora presentemente a conside
res eOIno nada - e a qU(>"Stao de sustentar uma 
correta sobre os deuses e assim viver bem, ou 0 oposto. 
Agora em prirneiro lugar, eu deveria dizer 0 que e irrefu
tavelmente verdadeiro se destaear para ti este fato indi
eativo, ou seja, que nem tudo por eonta propria e lIem 
ainda teus amigos foram os primeiros e mais originais a 
adotarern essa opiniao sobre os deuses; pelo eontrario, e 
verdade que possoaa que sofrem dessa doenl1a estao sern
pre nascendo eTn IIIlInerOS maiores ou meIlore~. Mas eu, 
que me eneontrei eom muitas dessas pessoas, declararia 
o seguinte a ti, a saber, que nem um unieo illdividuo que 
a partir de sua juventude adotou essa opiniao, de que os 
deuses nao existem, jamais continuou at(S H velhice fid a 
essa opiniiio; mas aquelas duas outras nOl1oes falsas 50

bre os deuses efetivamente perduram - mlo, realmenle, 
na mente de n1uitos, mas, ao menos, na de alguns a 
T10yHO, nomcadamente, de que os deuses existmn mas nao 

eom os assuntos humanos, e a olltra nOl1llo 
des se importam, mas que sao faeilmen o 

por oral10es e ofertH!l. Para que formes 
uma doutrina a respeito deles que fosse para provar 0 

mais verdadeiro, se queres sel,ruir meH eOllselho, espera, 
eonsiderando, por enquanto, ° peso da bem 
como 0 da negal1ao, e investigando nao apenas tendo 
eomo fonte todos os outros homens, n1as 
o legislador; e neste interim nao ousa ineorrer em 
de impiedade relativamenle aos deuses. Pois Ii imperio
so para aquele que Iegisla para ti tanto agora quanto 
doravante instruir-te Tin v(~rdade dessas materia,;." • 

Cl£nias: Nossas afirmal10es ate agora, estrangeiro, de
teUl a TIlaior eX(~dt\TJ(:ia. 

o ateniense: f~ hem verdadeiro, <'> Megilo e CHuia!;, nlHs 

nos mergulhaTiloH "em () pl'reebc-Io numa doutrina es
pantosa. 

Clinias: A qual doutrina til 1'e referes? 

o ateniensc: Aqucla que a maioria das pessoas tern Tla 
conta da mais eientlfica das doutrinas. 

Clinia.~: CAlm maior c1areza. 
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o ateniense: Alguns afirmum que todas as coisas que 
estao vindo a exist(~neia, que vieram ou que virao aexis
teneia 0 fazem em parte gral1as a natureza, em parte 
gral1as a arte e em parte gral1as ao aeaso. 

C[{nias: E nao sera eata uma eorretar 

o ateniense: Provavelmente, ao menos se crermos que 0 

que os sabios dizem e verdadeiro. De qualquer manei
ra, convem que os aeompanhemos e examinemos 0 que 
os seus sel,ruidores realmente pretendem. 

Clinias: Esforcerno-nos para faze-Io. 

o ateniense: f2 evidente, asseveram ele:;, que as maiores 
e rnais belas eoisas eonstituem 0 produto do trabalho 
da natureza e do acaso, e as seeIlI](,hirias os produtos 
da mte pois a arte recebe da natureza os grande!:! pro
dutos primarios eomo existentes, modelando e eonfigu
rando ela mesma (a arte) todas as coisas rnenores, que 
nos eOIllllTnente ehamarrlOs de artificiais. 

Clfnias: 0 que queres dizer? 

() ateniense: Eu 0 expliearei eom maior c1areza. Dizmn 
des que 0 fogo, a agna, a terra e 0 ar existem todos por 
natureza e pelo aeaso e nenhum deles gra<;:as a arte; e 
constituidos por esses [elementos], que sao inteiramen
te inanimados, os eorpo8 que vem a a saber, da 
Terra, do Sol, da Lua e dos astros, passaram a existir. f2 
gral1as ao aeaso que todos esses elementos se movem, 
uH"Aiiante a intera<;:iio de suas e e011
seqiientemente a medida que se unem e se eombinam 

iadamente 0 quente eom 0 0 seeo eOTIi 0 

umido, 0 mole eom 0 duro, e todas tais misturas neces
sarias resultantes das fortuitas desses opos
tos. Desse modo e por esses meios foi produzido e pa;;
sou a existir todo 0 ef~U e tudo que existe no ceu,·· e 
todos os animais, taIllbem, e depois disso to· 
das as esta(,~oes surgiram a partir desses elementos; e 
tudo issn, eonforrne asseveram, nao devido a razao ou 
devido a algllm deus ou arte, mas devido, como 0 disse, 
mos, a natureza e 0 aeaso. A arte, como UIll produto 
posterior destes, surge mais tarde e, sendo eta meSIlla 

mortal e de naseimento mortal, gera jogos posteriores que 
PO\lCO partilham da verdade, sendo imagens de uma es
peeie que tem afinidade corn as proprias artes imagens 
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engendradas pela pintura, pcla musiea e as outras ar

tes que acompanbam estas. As artes que 

realm"nt" serio sao aquelas que J 

eOIn a natureza, corno a nwdieina, 

nastica. A politiea tambern, 

nUIIla modesta medida da natureza, "'Qrt;"inn 


rem, muitissimo mais da urte; 


lC!~l~'lil""'U que e haseada em 

nao a natureza~ Ulas a art~.· 


Clfnias: 0 que queres dizer? 

o ateniense: A primeira afirrna(,:ao, meu earn senhor, 
que esses senhores fazern sobre os deuses e qll" (~Ies 
existern pela arte e nao pcla natureza atraves de certus 
eonven<,:oes l(~gais que diferem de II III lugar pam outro, 
de acordo com 0 eonsenslJ de caria tribo ao forrnarem 
suus leis. Ass"vf'rarn, adernais, que bu ullla dasse (k 
coisas que sao helas pOl' natureza, e uma outra e1asse 
que bela por eOIlven,<ilo; quunto hs estas 
nao existem em absolnto por natureza, 08 Sf"n,s huma
[lOS estando em eonstante f)oll'\miea H resD(,ito delas f' 

tarnbelll continuamente as for a 
Iltpr!li'n[~ que t"acarn em ede 

earater puramente HlItoritario, f,mhorn deva slIa exis
teneiu re i:t arte f' as leis, e de modo il 
nalureza." " Todas estas, rrw\Ii; amigos, sao opi ni'-.es qU!' 
(." jovens ahsnrveIII dos subios, tanto "seritores de pro
sa qnunto po(\tas, qllf~ S\li;telltam qlle 0 jnst" por ex<~e
l(\neiu (, aquele que imp.-.e 11 for'<ll vitoriosa. E di:;:;o re~ 
sultu qlle os jovens f~stii" tOIJlados pOl' IHIIH f:pidemiu 
de impiedade, cOllv(',neidos d" qU(~ os deuses niio sao 
"[II absofuto deus!'s como os que as I"i" nos ori(mtam a 
eOlleel)"'~-los; e, em cOllseqiii",llI'ia disso, sllrgem talllbcm 

(~SS(~S nH~::itres· •• Olj atraern Turno tl vida 
que IS .~orrcta de acordo com a natureza, 0 qlw eOll"i"t" 
ern "er sf'nhor sobre os "utros "Ill lermos reais, mil lu~ 
gar df' ser seus servos de neordo com a convelH;ilo 

Clinins: Que dOlltrina horrlvd desereveste, estrangeiro l E 
que ..,pidemiu de corrllp<,:Uo para os jovrons JlO s('ill de SIIBS 

famaius tanto quanto pubfiemnCllle no seio dos Estados! 

o ateniem;e: Isso t) efelivarn"llte verdadeiro, Clinias. 0 
!jue pens})s, diantc disno, que 0 legislador deve fazer 

UvroX 

COllstatalldo que essas pessoas tom estado armadas (/"s
sa maneira j~ ha tanto tempo? Devera de "ll:HfH<;",.J<OJ:l 

te postar-se no rneio da cidade e amea<,:ar todas as pes 
soas que se !lao admitirem que 05 deuses existem c que 
se nao eOl1eehe-Ios em suas mentes tais eomo a lei indi
ca, e da mesma forma no que diz respeito ao belo e 0 

justo e lOdos as TIO,<oes importantes, para tudo aquilo 
que se relaciona COlli a virtude 011 corn 0 vieio, que to
ran que cnnsidcrar e executar tildo issn da maneira pres
crita pelo legislador ern seus escritos; e quem quer que 
seja que deixar de mostrar-se ohediente as leis dever~ 
ser exeeutado ou ser punido de outra forma, nllill caBO 
pOI' meio de e aprisionamento, no outro por de

em outros mediante a pobreza e 0 exflio? Mas 
rl'lUHSaO, deve 0 legislador, enquanlo estiver 

leis do povo, re(:usar-se a combinar 
eom suas C 8ssinJ, na 
domar as almas? 

Clfnias: Certamente nan, estrangeiro; pein contrario, se 
a persuasao puder ser empregada nessas materias mes
mo no menor grau, nenhurrt legislador 'Ill" nejll mini
marnf,lIte digno deste nome devera jamais 51' dar por 
canslldo, devendo sim, como dizem, "n50 deixal' nada 
sern ser dito" a fim de reforf;,ar a doutrina antiga da 
existtmcia dos deuses, e ludo 0 mais que acnblls/" de 
nos lembrar; devendo tamhcm encarar a lei e a arte 
COIn!! (:oisns rlue existem por natureza ou por UlIla cau
sa nao inferior a natureza, visto que segundo a razi'io 
sao nrodutos do mesmo eOlno estas agora, COlllO 

1"l'¥lu1'),ln' e coneordo 

Oatellien:w: E agora, meu veemcntlssimn Cflnias( Nan 
sao afirma<,:iies assim feita,; ;ls massas difk(,i;; para 
donnos a clas urna cOlltillllidade disenrsiva e serO que 
lalTlh~rn nao nos cnvolveriio enl >lrgUlflfmtHf1of'S de
mu.-;iado longas? 

Clinias: Bern, estr8ngeiro, se tivmnos pm,iencia quando 
discorreIIlOS extensivarnente sobre assuntos como bebi 
das e Imlsiea, nilo deveremos tel' plwiencia para nos OCII

parIllO'; dos deuses e materias similares? Adt~',rnais, Ulll 

tal discurso ~ extremallH)nte proveitoso para dlCgarmos 

a UIIlU legisla<;ao inteligente, visto que 

hn!nr~n ifllrQ"rtlJ(IO umtw 0': 

flO (1",,0 'POut!.o 
ff'lIfo rirMoi(I,\ Of! III((iOAr', 

oriU(,\':fi~i()D da ,)\roriCllIi(J fl 

rio ().ldor:!luci(l (Jlrllir,~r,r., (mfli 

,l('ljd,\(Ir((J f!llPf!f!i(lOlllrllfll ( po, 
l'Cr3W! fir~nnd(J pOil f~U(l 
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Plamo - As Leis 

Ulna vez escritas permHneeem cOinpletarnente inal
tersveis, emhora passfveis dc tercm scu ('A)nteudo exami
nado 0 tempo todo. Assim nao tel' receio mcs-
mo sc no inicio for dificil ouvir, considerando quc mesmo 
o maior dOB obtusos pode, com freqiiencia, voltar a exa
mins-Ias e m'io importa, tambem, que sejam longas desde 
que sejam bene£icas. Conseqiicntemcnte, cm minha opi
niao, e possfve1 que nao fosec Hem razO!ivei ncm piedoso 
para qualquer urn abster-se de prestar sua eont.ribuivao a 
estas argumentavoes com todas as suas 

Megilo: 0 que CHnias diz, me parece 

o ateniense: E realmente e, Megilo. E devemos fazer como 
e1e diz, pois se as doutrinas que mencionamos nao fives
sem sido divulgadas por quase todo 0 mundo dOB ho
mens, mio haveria necessidade al/,'lITrm de contra-argu
merHos para defcnder a existeIlcia dos dcuses. Mas do 
jeito que as coisas sao, esses contra-argumentos sao ne
cessarios, pois quando as maiores leis estao sendo deR
trnidas por homens perversos, a quem compete mais 
entre todos vir em seu socorro do que ao legiolador? 

A ning1lem mais. 

o ateniense: Bern, que me respondesses 
novamente, pois tu tambem precisas me aiudar na argu~ 
mentavao. Parece que a pessoa que sustcuta eSSHS dOiltri
nas afirma que 0 fogo, a H terra e 0 ar sao elementos 
primarios, sendo precisamente a esses elcmentos que da 
o nome de natu.reza, afirmando, ademais, que a alma e 
urn produto posterior desses elementos. Na verdade, e pro
vavel que nao parella meramenle que essa pessoa 0 faz 
ela realmente 0 deixa claro para nos em sua exposi.:.;ao. 

Cllnias; Certamente. 

o ateniense: Seni que nao acahamos de descobri 
Zeus, 0 que eu poderia chamar de fonte de opiniao Ir
racional comum a todos aqueles qne scmpre se ocupa
ram das da natureza?- Considcra e exa
mina cada argnmento, pois nao e materia de pouca 
monta podermos demonstrar que aquelcs que se ocu
pam de argumento:,; impios e arrastam seguidores em
pregmn sens argumentos nao arenas engallosa como 
tamhcrtl ineorretamente, 0 que acho ser a verdade~ 

Clillias: Muito hem dito, mas tenta explicar onde reside 
o eno. 

1E6 
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o aleniense; Provavelmente tereIllOS que usar urn argu
lllento urn tanto incornum, 


CUnias: Nao devemos reeuaI', estrangeiro. Pensas, eu 0 


percebo, que estaremos percorrendo urn terreno estra

Tlho, estranho a legi.:davao, se nos ocuparmos desses 

argumcntos. Mas se nao existe um otltro caminho que 

nos possibilite falar em consonancia com a verdade, 

como agora legalnumte declarada, a nan ser esse cami

nllo, entao, men caro senhor, seni esse caminho que 

trilharemos em nosso discuTso. 


o aleniense: Parece, entao, que poseo imedialamente 
a urn argumento que eurn poucn incoTHIIIll, c 

que e 0 que apresento a 0 que e para todas as 
coisas sern exccvRo a causa primeira dc sua 
destruivao e aquilo que essas doutrillas (a 
da alma desses homens impios) dt'dararam tcr se pro
duzido nao primeiramente, mas ulteriormente, sendo 
que do que e0 clemento ulterior, eles fizeram 0 e1emen
to primario. l''; dcvido a isso e1es cairarn ern erro com 
rclavao a verdadcira nature:za da existencia divina. - -

CUnias: Ainda nao 

o atcniense: Relativamente a alma, meu 


tureza e potencIa, IgnorancIa que nao sc 

tros fatos a sell Tllas que se refere eE,p(~elalm 


te a sua origem de como e uma das prirneiras existen

cias .~ Hnterior a todos OS eorpos, e que e cia mais do 

que qualquer OIItra coisa 0 que governH todas as ahem

voes e modificavoes do corpo. E se e esta realrnenle a 

sitlHJ(~iio, nao deverao ser Uo'; coisas que tern afinidade 

eOIU a alma neceb~mriaIIlelltc anteriores (do ponto de 

vista lift as (:oisas quc se referem ao eorpo, per

cebelldo-se que a alma e mais velha do que 0 corpo? 


ClinioH: Necessariamente. 


() alertiertse: Entao a opiniao, a 0 pensamen

to, a arte e a lei serao anteriores as coisas duras e moles 

e pesadas e leves; e, ademais, 05 e 

trahalhos e avoes serao os produzidol:i pela arte, enquan

to os naturais, e a propria natureza - que eles erronea

mente denominam com esta palavra secunda

rios e terao sua origem a partir da arte e da razao. 


- - ... 1tEpl 9EWV 1:T]C; 
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Clinias: No que estao eHados? 

o atenien.~e: Pela palavra nature'ZG pretendem deliignal' 
que gerou as primeiras existcneias, mas se fiear 

demonstrado que a alma foi produ7.ida em primeiro 
(e nao 0 fogo ou 0 a1') ela poderia muito verdadci

ramente sel' descrita como Ulna existencia superlativa
mente natural. Esta e a que temos diante de 
nos contanto que se possa provar que a alma c mais 
velha que 0 corpo, e nao diferentemente. 

Clinias: Dizes 0 verdadeiro. 

oaleniense: Poderiamos entao, a seguir, nos cmpenhar
moe na tarefa de provar tal coiea? 

CUnias: Certamente. 

o ateniense: Gual'demo-nos contra 0 argumcnto inteim
mente enganoso que pOl' aeaso nos seduza, a Jl(is velhos, 
com sua juventllde dissimuladora, nos ludibriando enos 
tornando objeto de mofa, a ponto de granjearmos a re
pllta(ao de [serenoB distraidosJ nao perccbendo sequel' 
as eoisas mfnimas enquanto visamos as maximas. c.o,,
sidcrai, portanto. Vamos supor que n6s treH tivessemos 
que eruzar urn rio conI grande correnteza e que eu, setl
do 0 mais jovem do grupo e tendo experif'neia regular. 
lUCIlLe renovada conI as correntes, que 0 pro",,
dimellto adequado para a travessia serill qlH~ eu fi7.(,sse 
primeiramente uma tentativa snzinho deixando VIIS 

mnbos Cln segurarll(H - com 0 objetivo de verificar 50 seria 
posslvd para vos tambem, homen::; mai;; vellln;;, realiza
rnn a travessia, e a;lsim resolvido e tendo eu 

de ser 
rn-illl.a t~YTH~rlAn(~ifl ou easo de ti., 
revelasHe impo,.;,;ivel de scr atrav(,-ssudo por v(,s, 0 riseo 
:;"ria interrmnrmte meu. Tal sugestiin d., minim parte teo 
ria paw(~ido ra7.mlvt'l. 0 IIwsmn neorre TteHta nossa pn,
sente situw;;,tio; a argurnenta<,;ao que nos aguarda C su
mamenle lirdua e demasiado violeIlta, e provavelnH!I1te 
impratie{lVel punl V05sas fort,;.as; receando, portanto, qtl<' 

da possa vos deixar aturdidos a ponto <1" a 
vprtTm',Hl vos fazmHlo Derder 0 DC nesta torrent" d.~ 

que nao :;eria nem 

Livro X 

de momento, que a maneira que me eonviria proceder 
seria esta; apresentar as quest<3es a mim mesmo, solici
tando a vas que Be limitem a me eseutar com toda a sere
nidade, e depois disso dar a rnirn rnesmo as re"postag, c 
desta maneira proeeder em toda !l argumenta<';8o ate que 
o assllnto da al.ma diseutido e Cicar de
monstr'ado que a alma e anterior ao corpo. 

CUnias: 	Consideramos tua suv;estao, exee· 
de maneira que deves fazer como sllgeres. 

o ateniense: Avante, portanto! E se ern algurn momento 
tlnharnos que invocar a ajuda da Divindade, esta IS a hora 
de faze-lo. Que os deuses sejam invocados com todo 0 zeio 
para auxiliarem na demonstTa<;:iio de sua propria existen
cia. E que segurcmofl (innes, por assim dizer, num cabo 
segurn ao embarcarrnos na presente discllsBao. E Inc pa
reee 0 mais seguro adotar 0 ::;eguinte metodo de resposta 

Cf1lP,di',p," como a seguinte forcm apresentadas 
acerca desses assuntos; por exemplo, 

"Estiio todas as coisas em repollso, e::;trangeiro, 
e nmla::;e move, ou a verdade epreci;mlllente 0 opOSIO? 011 
algumas cA)isas se movenl e outras permanecem em re
pouso?" Minha resposta seria; "Algumas coisas se rnovem, 
outras permaneeem ern repol1so."· Entao nao permane
cern as eoisan permanenles e Be movem as coisas m6veis 
IlUlll eerto lugar?" daro." "E algumas 0 farao ern um 
lugar, e outra;; em varios." "Queres dizer." n6s 

que detem a qualidade 
POllSO no centro se movent mnn lugar, como 5e diria dOH 

dreulos que sao inl{)veis Tuas euja circunfereneia 
"Him. E perf'£bemos que 0 movimento desse tipo, 0 qual 
faz girar nessa revoluy8o tanto 0 maior dos drcul..s 'luan 
to 0 menor dele!;, distribui,se para 0 pequeno e .. grande 
proporeionalmente, alterando na propm~iio slla pr6pria 
qllontidade, pelo que funciona como a fOllle de todm; 1)5

HUS lTIaravilhas ,·esultantes de seu forneeimcnto de drell
los grandes e pequenos simultaneamente a taxa,; harmt>
lIiosas de velocidades lentas e rapidas - I1ma eomli"ao que 

)flel'-se-ia supor "Inteiramente verdadeiro. 
"E pOl' coisas que se m01'em em vdrius lugares pal'e,:e-me 
que queres dizer todas as coisas que fie movern por loer>
11100;80, se transferindo f'A)nt1nUUTllcnte de urn pOlito para 
.. \ltro e, por vezes, repousando sobre lITH unieo elxo (geomc
trico), e pm vezes rcvolvendo sobre varins eixos. E S('lIlpre 

• C()f1f,"Oto~ 0 o 
JiW!lI. 

http:fort,;.as


o (l)u ~el(l, 0 c~tario bi~[m ria 
to'OtcM: 	8M[rio, ~fqllj(Jo ou 

gwm8o, (".L) 

o 0 (l)u ~cJo, P08r,O P(J,~O 0 

g~~g'U1(J(l (~81 ario. (".1.) 

o 00 CQeOO'''Nlte CPQotiio "clO 

dc;yo n1Uil(l 1:00'0 oq«i (sic 

pweC880 de do 
Inlmdo seflsiveQ (lCoa)lo~ 
IXtaB1Fo9 (I ')(l~tL\ do 

pailwipio 1I1iCWC Oil 

df:!,,"codcodo.\ (IXPXIl). 'ilJ6 
(WcO,\I! I'sfc I!~:c~o de Litc 

defl/:IlVOOvifl1I'l'!O l1(io SCMOll' 

t,IOPliWllCI1Ir. 0 qllc 

l:homo.TimMs de ccll1dfl': 

do '''fllr"ia moe C[I" 0 

dCClmuoOcimc.lo fl]Olel,,(ifu:o 

oh,!f.wlo do IJonlo pow fl 

Oil'/'O. der.lo PI1!O (j 

Ii r/n 
IC,1)I1Or. cOflf:,do'l paw 0 

"bOlda, linlp UOUWl C~l(OIJiO 

SCIlSOili(lOfjl(:flic PC!(:C.pliu('O. 

~(I,t,}lr,{(jll'l()~: 0 Onlol! on I?Ji/l'I(1IJ 

e flO ,,,110 rin ClMlhl11J I'Ml':('.I1II' 

P," c.A (QI:P"hOiW. 

()\hi',({,InONl ,\i:lji(lIMI 1:':1:n 

apl{('('if1GiifJ oiUen {In :;{!Il 

I"M'(d Ifn {'ni (1)(1 \j1 ~bil(l. 

•• 00 .. flE,(UPfl/c/cOV 

fl£V OUV OUTffi Kat 

~IE1:UKlV01J)lEVOV 
'Yl'YVL"C(Il 1tIXV ran &. 

Piatao - As Leis 

que urn desses objetos encontra oulro, se 0 outro estiver 
em repouso, 0 objeto nH)vel e dividido; mas se houver 
uma colisao com outro que se move para encontni-Io de 
uma dire<;ao oposta, formariio uma combina<;ao a rneio 
caminho entre os dois," "Sim, eu afirmo que essas coi
sas sao como tu as descreves." "Alem disso, as 
coisas aumentam quando sao combinadas e diminu
em quando separadas em todos os casos nos quais a 
constitui<;iio regular- de cada uma persiste; mas se nao 
persistir, entao ambas essas condi<;oes as fal'ao pereccr, 
Equal ea condi<;iio que tern que ocorrer em tudo para 
produzir gera<;iio( Obviamente, quando 11m prindpio 

tendo rec~bido seu primeiro inCTemento alcan
transforrnal(ao o - e desta passa ao cstiigio 

ao alcanyar 0 terceiro torna-se senSlvel para 
todo ser dotado de sensal(iio.• _. Tudo oem a seT, medi

ante esse processo de 
uma coisa efelivamente existe permancec 

mas auando muda para uma outra lstituiviio e 
inteiralnente destruida." o. o. Sera, meus amlgos, que 

agora nao mencionamos todas as formas de movimcn
to passlveis de classifica<;ao numerica, ••••• salvo ape
lias duas? 

CUnias: E quais sao essas duas? 

o aleniense: As duas, meu caro senhor, em das 
quais, poder-se-ia dizer, empreendemos toda a llossa 
presente investiga<;ao. 

C/{nias: Explica-te com maior clareza. 

o ateniense: Nossa presente invetltiW,lI"fio nao foi empreen
did a por causa da almar 

Clin£l1s: Certanwntc. 

o al13nicnsf': Como umfl (k~HaH dWls forman vamo~ ("01\

sideTar' aqude nlOvrm"nlo 'll1t' e Hempr" capa?: de 1II0' 

ver outras coisas, SAndo, enln'tanto, incapa?: de mover 
a si mCSrtlo;····· 0 e aquele movilIlento st\mpre capaz 
dc Illover tallto a f;i ITIenlllo (cOTTlO oulran COiSUll, I!lcdian-
Ie e s"paray:lo, in('.rt~IIlt'lIt() c dimiIlui.;fio, 
gera,\:DO e enrrup\"iio~ ••••••• eo n:-ilderarern On eorno urna 

(lutl'a Illodalidade no numero total de rnovi men to,.;. 

Clinias: Qut' W:iSIIl1. 

o 
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o ateniense: Assim reconheceremos como nona em nos
so elenco 0 movirnento que movc sempre urn outro obje
to e e movido por urn ol1tro, enquanto 0 movimento 
que move tanto a si IneSIIIO quanto urn outro e que e 
harmoniosamente adaptado a todas as formas de a<;:ao 
e e do qual podernos dizer verdadeiramente 
que e a fonte de toda transforma<;:ao e de todo movi
mento de tudo que realmente existe - a este, presumo, 
classificarernos como () decimo. 

Clinias: Com toda a certeza. 

o aten£ense: Do nosao total de dcz movimentos, 
estimariamos com maior rigor como sendo 0 mais po
deroso dc todos e 0 superior a todos em eficiencia? 

C[(nias: Somos for<;ados a afirmar que 0 movimento que 
e capaz de mover a si mesmo e infinitamente superior 
aos demais, e que todos Ihe sao secundarios, 

o ateniense: Bern dito. Diante disso t"remos que cOITi
lima ou duas das afirma<;5es erroneas que f)(~aba

mos de fazer, nao e mesmo? 

('[{nias: A t11 te referes? 

o ateniense: Nossa afirmal(ao acerca do decimo IIlovi

mento parece errada. 


C[{niu,~: E pOl' 


do ponto de vis

ta da origem e do poder, e 0 proximo 0 secunda embora 

nos () tenhamos c1assificado absurdamente como Hono 

hii 11m momento atTaS. 


Clinias: 0 que q11eres dizer? 

descobrimos urna Goiba 1I1ll 

!lando outra, e "sta, pOl' sua vez, ulna outnl, e ussim POI' 
oJ iante - destas coisas eneonll'arernos IInw qllc a 
cawm prirneira da mudunyar Como podcrii urna Goi:m 
qlle emovida por OIltra jamais ser e1u mesma a 
I'll das coisas que Gausa 1IIlldanl(a? E 
quandn unw eoisa que moven a "i llle::lmH Iransform;) 
tJrlla outra coisa, ~ f',sta nma terceira~ e aH~iln () rnovi
mento se propaga progressivamcnte atravt),; d!, milba
res d" milhar"s de coisas, 8el'l1 a fOllte prirniiria d" lu· 
dns Wi seus movirnentos algI) di"tinlo do rnoviIllenlo 
duquela que moveu a si mesIlla? 

o atenicnse: Isto: 

••••• 2.m tlllt)l('}{O d(~ nitn 

~mnl(l~ dr, mm'HtU~l'lto 
(IClvTlffi9, a ~nhr,\, 0 

,.ouilllPlllo Ci.cuQO. Ct_ (o.~o 

de "'" c:tm 

o mOV,/l1r"to de 

o 111(lVilt1C~tn de [;a~~~o","o(;(io 

(7) C 0 1I10vlmc"lo de 
h(!~(J~iln(:11f() 0« 

o 0 •••• cAlovunc"lo de 

nOllco sel:ulld6"io. (" .t.) 

• 0 0 0 ••• Jtloui",cnlo de 
(:ouno Phil_OniO. (".1.) 
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Clfnias: Muilo hem co]ocado, e devemos assentir ao teu 
arguTnento. 

o ateniense: Mas eis aqui ullla nova quesliio que COIll' 

pete a n6s mesmos responder: supondo,se que H totali 
dade das coisas se comhinaram e 5e imohilizaram - como 
ousam pretender a maioria desses pensadorcs· 
dOH movimentos mencionados surgiria necessarimnen
te no todo primeiramente? 0 movimento, (~ claro, que e 
auto-motor pois nao sera jamais mndado 
mente pOI' Ulna outra coisa, visto que nao exisle nenhu
ma for<;;a de rnuta<;;ao nas coisas antecipadamente. 1'01' 

tanio, afirmareInos que visto que 0 rnovilnento auto
motivo e 0 ponto de partida de todos os movimentos e 0 

prirneiro a BurgiI' nas cnisas ern repouSH e a ~.xistir nas 
coisas ern 1II0virnento, eJe e neeessariamente a mais 
antiga e a mais poderosa das muta<;;oes, enquanto que 
o movirnento que e aherado por uma 011tra coisa e de 
mesmo move outras vem em segundo 

('[inias: Ehem wrdade. 

o aleniense: E agora que atingimos esse ponto em nos
so discurso, eis uma questao qlle devcHlos r ••~rHm,1 

Clinias: Equal e? 

o aleniense: Se vemos manifestar-se esse movimellto 
numa coisa de terra, de agua ou de fogo, separada
mente seja em combina'Vuo, que (;ondi'Vao dirfamos (jUt, 

existe nil rna taL coisa? 

CUnias: 0 que me perguntas ese devcmos nos rdm'ir a 
Uilla coisa (;omo viva qoando e nntoIIJ('lVel? 

o aleniense: 8im. 


Cl{rl/as: Certarucnt" qlle .~ viva. 


o aleniensc: Bern, quando pCl'cebernoc; alma lias coi""", 
nuo (jevelnos igualnH~lltt~ coru:ordHf que ez.;:(()o vivas(· • 

C[{nia.~: Por eerto qne (It,vemos. 

o aleninnw:: Agora, pOl' Zens, p{IHl pOl' lUll lIlOIlH'lltO! Nil .. 
dc,seiarias obs(,rvar tf(~S ponlos acc!'ca d" todo 

C{(nias: () (lue 'jlH,r"s diz,,!'( 

o nteniense: Um ponlo ea substuncia, 0 oul!'o II 
da subHtancia t~ 0 outro, () nOflli:;··· e, alefn dls~o~ a 
to d., turl .. que exi;;!." hu dUil;; qlwst',,,s a s"mlll colocad(l";. 
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CUnias: E quais sao? 

o Ilteniense: Nurn momento eada um de Tl()S, ao propor 
o nome isoladarnenle exigimos a definiyllo; em outro 

ensejo ao propo[ uma dcfini<;;iio isolada, 0 nome. 


Clinias: f: alguma eoisa desse lipo que nos compete 


transmitir agora? 


o aleniense: De que tipo? 


C[{nias: Terno,.; exemplos de eoisas divisfveis em duas 


metades, tanlo Ila aritmetica quanto 

tica (Oll corn os mimeros) () nome aplicado e nUTTle, 

ro par e a defini<;;ao c "urn numero divislvel em dUlls 

partes iguais." 

o aieniense: Sim, e ISSO que quero dizer. Assim num 
caso ou outro e 0 lllesmo ohjeto, nao e, que descreve
mos, seja quando pcrguntados pda definit,;ao, respon
demos dando 0 nome, ou quando perguntados pelo 
nome, damos a defini<;;iIo deserevcndo I1lIl e rnesmo 

pclo nome llIimero par e pela defilli'Vao "um nLI
mero divisiveI em duas metades~? 

Clfnias: Com tmla a certeza. 

o aleniense: Qual e a defini'Vao daqllele objeto que tem 
pOl' nOlIle alma? Sera que podemos dar-Ihe oatra defi, 

aIem desoa indicada ha poueo: () nwvimento ca
paz de rrW/ler a si mesmo? 

CUnia.~: 0 que desejas afinnar eque 0 (luto-movimen
daquela mesmlssirna substilnciu que 

nome que universalmente Ih"alma como 0 

o aleniellse: Ii: 0 que ell ufinno. Ese assim !'IOulrnent<: 

for, uinda redulllaremos (It, qu" nil .. foi aindu sllfiei!Oll
It:m"nte provado que n alma e idf,nlica a fonte e Inovi
rnellio prilnarios do que ,~, foi e sen'! " de I.udo qlH' Me 

0Jl{U,' a esses, eonslatalldo que foi claram"Ilte d.,HlOllS
Irado ser cia a CHusa de toda Hllldan'Vu" lTIovim'lnto .Ie 

todas as coisas? 

CUnias: Nan faremos luI redamu\llo; pdo .:ontrtlrio, 
roi provado eom muxiulH sllficif'w:iu qlW anima, ,i de 

toda~ as eoisas~ a rnais antiga1 jit qll(~ (~O Pl'l
m"il'o do Tllovimcnto . 
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o ateniense: Entao nao sera 0 movirnento que, quando 
surge nurn objeto, e eausado por urn outro, e nunca su
prc auto-movimento para coisa alguma, de segunda or· 
dem, ou de falo, 0 mais baixo a ser colocado na lisla por 
alguern, visto que e a rnudan<;a de urn corpo realmente 
privado de alma? 

Cltnias:(.~ exalo. 

oateniense: Exata, portanto, tambe.m c plenamente real, 
absoluta e perfeilamente verdadeira seria eStia priorida
de de origem que reconhecemos it alma relativamente 
ao corpo, e essa sit.na<;iio segunda e posterior do corpo, 
ia que pela natureza ° comando e da alma, cabendo au 
corpo se suhmeler. 

Cltnias: Sim, pedcitarnente verdadeira. 

o ateniense: Lembramos, certamentc, de ter concorda
do previamente que, easo sc pudesse provar que a alma 
e mais velha que 0 corpo, entao as coisas da alma tarn
bern seriam mais velhas do que aquelas do corpo. 

Clinias: Por eerto que lembrarnos. 

rao allteriores it extensao, 
.,;a do corpo, se a alma for anterior ao corpo. 

Clfnias: Necessariarnente. 

o ateniense: Deveremos. entao, nccessariarnente conr.or
que a alma e. a causa das coisa, 

boas e mas, belas e e injust.Hs, e de tndos 
os 0postos, se suponnoB ser cia a causa de toctas as COiSHS( 

Clluias: Niio hd duvida que deveremos. 


() uleniensc: r; eomo a alma controla e ref'id" assilll ern 

todas as coisas Inovidas em todas as parws, IIno teria

IllO:'; 'pH' afirmal' [wc,'ssariarnente 'JlW cOlltrola IIIHl


bem <) c<,ur 


Clfnias: 8im. 


Oatcniense: Lima 'l!lien alma Oil variasr E IlU respond,, 

rei por vt'.s: vfirias. De qualquer modo, vamos preslJlllir 

nan rnmlOS de du(/,~, a alum b"nevolente e aquela que e 

"apaz de produzir d"itos do tip.. 01'",",10. 


Clfnias: Tu estlls fU'rfeitHnwllte certo. 
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o ateniense: E.~eelente, entao. A alma impulsiolla lodas 
as coisas no Cell, na Terra e no mar por meio de seus 
pr6prios TJlovimentos, cujos Homes sao desejo, reflexiio, 
previdencia, delibera<;ao, opiniao verdadeira ou falsa, 
jubilo, pesar, confiarH;a, rnedo, Gdio, amor e todos os mo
vimentos que sao afins a esses ou sao movimentos 
marios; estes, quando aSSUlnem os movilnentos secun
darios dos corpos, os impclem a todos ao crescimento e 
ao decrescirnenlo, a Repara.,;iio e a combina~;iio, e ao que 
se segue a estes, ao calor e 0 frio, 0 peso e a leveza, a 
dureza e a maciez, a brancHra e 0 negrume, 0 arrlargor e 
a docura. e tadas essas qualidades que a alma emprega, 

G.ssociadll d raz{io ela guia com retidlio e 
sempre gOllerna tudo para suajl1Sleza efelicidade, •• como 

associada adesraziio, produz resultados que sao 

em todos os aspectos 0 oposto. Postularemos que assim e 
ou ainda que possa ser de outra maneira? 

Clinia.~: De maneira alguma. 


() ateniense: Que de almB, '~nt1io, dirmnos que tern 

o conl.role do ceu, de Terra e de tode u revolu<;ao do 
universor Aquela que <' sabia e plenA de virtude, ou 
aqllt,lu que nao e nem uma coisa nem outra? Desejais 
que apre;;entemos a esta questao a I:esposta seguinte? 

Clinias: E como? 


() ateniense: Se, meu hom senhor, estamos fIa immen

cia de afirrnar que todo 0 curso c movimenlo do c<,u e 

dt~ tndo que ele eontem detern Ulll movi mento semdhan

II' ao rnovimento, a revolw,ao e aos raciodnios do inte

lecto··· e procederrnos d"lnaneira idfmtiea, dBrHJrwntl~ 


terewos 'lIW afirmar que a melhor alma governu a totu

lidade do ll11iverso e ... conduz mn ,;ell c.urso, (l'W ,{" do 

tipo de"eril0 Ie perfeitl) COlllO elaJ.···· 


Clfnios: Estas eertu. 


() (J/(miense: Mas, se eH";U ocorre de UUIa rna 

neira luuca e desordenada, terernos entan a alum ITIH. 

Clfnias: Isso tamb~rn ("stll certo. 
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CUnias: Excelente. 


() ateniense: Mas ao produzirrnos nossa resposta nao ins

taurernos a noite, por assim dizer, no meio-dia olhando 

diretamente para 0 sol, como se com olhos mortais pudes

semos jarnais cJmtemplar a razao e conhedna completa 

mente; 0 rnodo mais seguro de contemplar 0 objeto que 
concerne a nossa questao Colhar uma imagern dele.· 

CUnias: Que queres di7.er? 

o ateniense: Tomemo5 como uma imagem aqucla dos 
dez movimentos que se assemelha a razao; lembrandn.. 
nos dela e juntando rninhas foryas as vossas responde
remos essa questao. 

CUnias: E bem proy8.yel que falas admirayelmente. 

o atcniensc: Sera que ainda nos lembramos dm; coisas 
que foram entan deseritas, em relao;;ao as quais supo
rnos que do total algumas estayam em movimento, ou .. 
tras em repouso? 

Clinias: Sim. 

o ateniensl~: E, que dessas em Inovimento, 
algumas se JnOVeIn nUIn 11nico lugar, e outras em ya.. 
rios lugaresf 

Clinias: E exato. 

o ateniense: E que desses dois moyimentos, llquele que 
be move num unico Iugar tern neeessariarnente que se 
mover sernpre em torno de centro, sendo uma e6~ 
pia de esferas girantes, e que esse e 0 qUI' mais se aproxi~ 
ma e se assemelha ao moyimento rotatiyo do inteleeto? 

Clinias: 0 que queres dizer? 

o ateniensc: He desercyermos ambos COrllO Hloycnd" 
e ullifoTlllCmente nUIlI Iligar ideutieo, ern torno 

das Inesmas eoisas e relaeiollados :\,; nwsmas COiSllS, dl' 
acordo COIn UHtH thrica regrn e Histelna n fUZ30, norne~ 

adarnente, e 0 moyiu}()llto rcyolvente ern urn lugar 
sernelhmlo ao reyolver de urn globo girat{,rio) 
TJOS alTiscaremos 11 nos condellarmos it il111hililidadl' 
para c011struir helas figuras de 

Clinias: Dizes all!/l inteirHillente verdadeiro. 

o ateniensc; Por oulro nao 5(,rO () movillH,nto que 
BUllea e II niforme 011 ou no lIleSIIlO lugar Oll em 
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torno ou em relao;;ao as Inesmas eoisas, nao se rnnvendo 
TWIn uniGo ponto nem em qualquer ordem ou sistema 
ou regra nao sera este movirnento aparentado a ab80~ 
Iuta desrazuo? 

Clinias: Sen\. verdadeiramente. 

o ateniense: Entao agora nuo h8. mais qllulquer difielll
dade em estabelecer expressarnente que visto que a alma 
IS 0 que eonstatamos ilnpulsionando tudo, e 
que afirmemos que 11 eircunferencia do ce.n e lIer,cssaria
mente impulsionada circularmente sob 0 cuidado e a or
denayao ou da melhor alma Oll daquela que lhe e oposla. 

Clinias: Mas, estrangeiro, julgando pelo que foi dito 
agnra, e realmente urna impiedade fa7.er qualquer ou
tra afirmaliva a nun ser que essas eoisas reyolyern gra
';115 a uma ou rnais almas dotadas de toda a virtude. 

o alertiense: Aeompanhaste nOS50 argumento adrnira.. 
CHnias. Agora eseuta esle outro ponto. 

Clinias: Qual? 


() (Jtcn£en~e; He a alma move cireularrnente a soma to.. 

tal do Sol, Lua e todos os outros astros, nao movero tam

bern (:ada urn deles em particular? 


CUnias: Certamente. 

o ateniense; Entao eonstruarno:,; llma argumentayao 
Bobre 11m desses astros que eyidentemente se 

II todos eles. 

Clfnias: E sobre ddes? 


() alenicTlse: 0 corpo do sol e yislo por lodos, rna;, sua 

alma por ninguern, 0 IIlt'smo sendo vftlido <Juanto aalma 

de qUHlq1H'r nutro "orpo, vivo ou morto, dOB seres 

vivos. H\JspeitH~se bastantl', entretanto, que essa "Ialise 

,j" objetn que (~ illteiramcnte irnp"rcepl.ivel II todos os 

selltidoii do corpo se d(~:;enyolyeu (,~tn,itarnent(' an r(,~ 


dor de n6s e eonstitui um objeto exdusivo do illlnlec.. 

to.· Purtanto, mediante a razao e 0 pensar vamos cap.. 

ta r () fato a iSBn eoncernente... 


Clirtius: Que fator 


() a.teniense: He euma alma que Inove 0 Sol, nao estare.. 

IIIos equivoeados se afirrnarmos (Ill" da 0 faz de uma 

dcstas Ires maneiras... 
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Cltnias: Quais? 

o ateniense: Ou que existindo dentro des5e corpo esfe
rico visivel 0 dirige tal como a alma em nos nos move 
para urn Lugar ou OUlfO, ou que obtendo cia mesma urn 
corpo de fogo 011 ar, como alguns 0 ~ustentarn, atlla como 
um corpo que impulsiona fon;:osamente um O1ltro cor
po, ou, em tereeiro lugar, sendo ela mesma vazia de cor
po, mas dotada de outras potencias excepcionalmente 
prodigiosas, conduz 0 corpo. 

Clinias: 8im, lem que ser de uma dessas maneiras que 
a alma impulsiona tudo . 

o ateniense: Aqui le pego que te delenhas. Essa alma, 
ademais, seja se servindo do 801 como de lIma higa, 
o impulsionando do exterior, ou de qualquer outra for
ma de modo a trazer luz a todos nos, todos deverao en
can't-I a como um deus. Nao e assim? 

Cf{nias: 8im, ao menos todos que nao atingi
ram 0 derradeiro grau da loucura. 

o ateniense: No que diz respeito a todos os a5tms e Ii 

Lua, e no que tange aos anos, meses e todas as est{u;oes 
o que nos caberia fazer senao essa mesmll afirmativa, a 

qne ia que ficon demonstrado qne sao todoR 
movidos por uma Oll mais almas, que silo dotadas de 
toda" as virtndes, dedararemos que essae almas sao 
deuses, seja porque alojadas nos eorpos, como seres vi
vos que sao, organizam todo I) ceu, s~~ia porque arUaIn 
de qualquer oulra forma que se 0 queira.· Sera. possJ. 
vel encoutrar algllem que admita essa cnusulidade c, 

tudavia, n(~guc que "tlldo esta n,vleto de d!,lIses"?· • 

('linias: Ni'io ha, estrungeil'o, que chegue a tal 
ponto de irraeionalidade. 

o ateniense: Vamm;, en tao, estabeleeer t(~rrnos apropri
ados para aqlH~I~, que at,( agora 51' nega a erer nos dell 

Sf'S, 6 Megilo e Clinias, " ItOS livrnrrnos dd.,. 

Clfnias: Que t<;fIllOS? 

o aiellien.ve: Ou que de 11< 11, ensine que ~,stmn, ".; eqllivoca

dos fazendo da alma a causa prlllleira de todas as q.islls, 
lntamente com todas as afirmac;i)~'s eonseqiienks 'lUI' 

fizernoH, 011 que, sendo ele incapaz d~, dar Hnw 

melhor do que a llO!;Sa, de necessariamente <:fAdit.. a r)()8, 
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e pelo rcsto de sua vida viva na crenQa dos deuscs. Consi
deremos, portanto, se 0 nosso argumento a favor da exis
tencia dos deuses dirigido aqueles que nell'S nao ereclIl 
foi expresso adequada ou deficientemente. 

Cl{flia..~: De modo algum deficientcmente, estrangeiro. 

o ateniense: Assim sendo, que encerremos nosea discus
sao no que concernc a essa;; pessoas. Entretanto, quanto 
ao homem que sustenta a existencia dos deuses mas que 
nao cllidarn dos assuntos hllmanos, este nos temos que 
advertir. "Meu hom senhor," n<'ls Ihe diremos, ~o falo de 
acreditares ern deuses e devido provavelmente a uma 
divina afinidade que te atrai para 0 quc e de naturcza 
semelhante, levando-te a honra-Ios e reconhecer sua exis
tencia; lIlas as fortunas dos seres humanos maus e injus
tos, tanto privadas quanto pllLlicas - fortunas {fue embo
ra na verdade nao sejam realmentc venturosas, sao ex
cessiva e impropriamente louvadas como tais pela 
niao publica te conduzem if impiedade pela maneira 
errada em que sao celeLradas, nao 66 na poesia como 
lambem ern narrativlls de toda especie.··· Ou ainda, 
quando vires homens atingindo 0 termo da velhice, dei
xando atras de si os filhos dos filhos nos cargos mais 
emimmtes, ve de que espeta{,'Ulos e feita tua perturbaQao 
alllal, quer os conheQas por ouvir dizer, quer tenhas lido 
deles a visao tu mesmo, com tcus pr('prios olhos, chocan
do-tc de encontro a essas muitas irnpiedades terrlveis 
gragas as quais, exatarnenle, alguns aseendcm de SUIl 

posi<;;iio modesta a tirania e fis posic;oes mais elevadas; 
entao a eonseqiieneia de tudo i"so daramcnte - visto que, 
por um lado nan desejas respollsabilizar m; deuses por 
tais eoisfls devido if sua afinidade com des e vislo qne, 
por ouiro lado, AS inlpelido por allseneia de raz50 c 
ineapaeidade a replldiar os dcuscs - e ehegares ao t~~u 
presente morbido estado mental, em qw·, opinas que os 
dense,; existem, nlas que menosprezam e dmwunnll os 
assuntos huruanos. Assim, para que tua atllal opinifio 
nao cres<;a a ponto de assnmir lIIll grau superior de 
illlpiedade m6rhida, mas para qlIe possam!!" ter exit.. 
ern repelir esse principio de mal (na IIlcdida de nossas 

Ilossa argunlentagilo, vamos nos esfon;.ur 
para vineular BOSSO argumento seguinte aquele argllmen 
to qnc formulamos pOl' eompleto para quem n50 ere de 
modo algnm nos deuses, urilizando est.e ultimo tambem. 
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E V<lS, Clinias e Megilo, assurni 0 papel desse jovern nas 
respostas, como fizestes antes; e se sobrevier algo adverso 

no curso da argumenta<;ao, eu responderei por vas, como 
fiz ha pouco, e vos farei passar para 0 outro lado do rio. 

Clinias: Uma boa sugestao! Farernos 0 rnelhor que pu
dermos para cumprir a tarefa da qual tu nos incumbis

teo E faz 0 mesmo no que diz respeito ao teu pape!. 

o ateniense: Bern, nao havera provavelmente nenhuma 

dificuldade para provar a esse homem que os deuses se 
importam tanto com as pequenas coisas quanto com 

aquelas sumarnente grandes, pois com certeza ele esta
va presente ao nosso recente argumento e ouviu que os 

deuses, sendo detentores de toda a virtude, zelam, corn 

toda a propriedade, pelo universo. 

Clinias: Corn toda a certeza ele 0 ouviu. 

o ateniense: Vamos unir nossas for<;as a seb'llir para in

vestigarrnos qual e a virtude dos deuses a que nos refe
rimos quando dizemos, em consenso, que sao virtuo
sos. Vejamos! Diriamos que a prudencia e a inteligen

cia sao partes da virtude, e os opostos destas do vieio? 

Clinias: Diriarnos, com efeito. 

o atcniense: E tambem que a coragern eparte da virtu
de, enqnanto a covardia 0 e do vieio? 

Clinias: Certamente. 

o ateniense: E diriamos que desses estados alguns sao 

disformes e outros belos? 

Clinias: Nee(,ssariamente. 

o ateniense: E que tudo que ha al de mesquinho (~ nos

so apamigio, e que os deuses disto nao participarn ern 

nada, muito ou pouco? 

Clinias: Todos cOTlcordariam, tambem, (',om isso. 

() ateniense: Entao, poderiamos reconhecer a negligen
(~ia, 11 ociosidade 10 indolencin como virllJ(J..s da alma? 


011 0 ql1(' dirias? 


C/fnias: Como poderiarrlOs n·,'ollh,,"',-las ,,,.mo tal? 


() aferu:ensr: COTrlO os opostos, nn1iio, 011 scja, vlcios da 

almn? 

Clinias: Sim, 

";,~20 
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o ateniense: E os opostos dessas como sendo da quali 
dade oposta de alma? 

Clinias: Da qualidade oposta. 

o ateniense: E entao? Aquele que e indolente, negligen
te e ocioso sera aos nossos olhos 0 que 0 poeta· descre
via cornu "urn homem muito semelhante a zangoes des
tituidos de abTuilhoes"? 

Clinias: Urna descri<;ao deveras justa, 


() aleniense: Que os deuses possuam tal carater temos 

certamente que negar, constatando que eles 0 abomi

narn, e tampouco e cabivel que perrnitarnos que alguem 

tente afirrna-Io, 


Clinias: Seguramente nao poderfamos tolera-Io, 


o atenicnse: Quando uma pessoa, cuja especial obriga

<;ao e se empenhar no cuidado de urn certo objeto, se 

atern as grandes coisas, porem negligencia as peque

nas, como poderiamos louvar uma tal pessoa sem cor

rermos 0 risco de estarmos errando ao faze-Io? Consi

derernos a materia desta maneira: a a<;ao daquele que 

assim age, seja ele urn deus ou urn ser humano, assume 

uma de duas formas, nao e mesmo? 


Clfnias: Que formas? 


() ateniense: Ou porqne de pcnsa que a negligencia das 

pequenas coisas nao faz qualquer difenm<;a para 0 todo, 

on porque, sirnplesmente, devido ao 6cio 10 a indolencia 

as llegligencia, ern bora pense que detivamente fazern 

uma diferen<;a. Ou existe qualqu('r outra rnaneira de 

ocorrer negligencia? Pois quando e impossivel euidar de 

todas as coisas, nao sen! 0 caso d" negligencia de gran

d"s on pequenas coisas quando alguem - seja ele urn deus 

on IiTn hnmem ordinario - deixa de cuidar de cnisas paru 

an 'Tuais Ih" falta capacidade e poder para faze-I ... 


Clinias: Evidentemente que nao. 


() aleniense: Que esses dois hornens er"nt<,s nos deusf's 
wIueie que ere mas que os considera subornav"is c aqlw
I" que ere rnas p"nsa que os deuses neglig"nciarn as P"
'1'wnas coisas - respondam a nos tres, agora. V{,s princi
piais por afirmar que os deuses tudo sah<:llI, tudo Oll
vetil ,. tndo veern e que nada ern tudo 'TU" ~ apn,end i
do pdos sentidos <: a cieneia·· lites escapa. ~~ isto 
qun afirrnais, ou () qu,,? 
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CUnias: Isso e 0 que afirmamos.• 

Oatcniense: E que, ademais, podem fazer tudo que pode 

ser feito pOI' mortais ou imortais? 


Clinias: Eles, edaro, admitirao que esse lambem e 0 caso. 


o ateniense: E c que todos nos cinco concorda. 
ou rnelhor, excelenl.es.•• 

o ateniense: porlanto, tal como concordamos, 
nao seria irnpossivel admitir que fayam qualquer coisa 
ociosa e indolentemente? Pois certamente entre 
mortais, a ociosidade ea filha da eovardia e a preguiya, 
da oeiosidade e da indolencia. 

CUnias: 0 que dizes e a pum verdade. 

o ateniense: Nenhum, eniao, dOB deuses eomisso devi
do aociosidade e preguiya jil que nenhum participa de 
modo alguru da eovardia. 

CUnias: Estas inteiramente certo. 

o ateniense: E, se realmente negligeneiassem 
as pequenas e parca;; coisas do todo, 0 fari/nIl Oll por
que sahem que nao hil neeeflsidade alguma de GuidaI' 
de tais ou... bern, que alternativa resta em tal 
situayao senao 0 oposto do saber? 

Clinias: Nenhuma (mira. 

o flteniense: Presumiremos, portanto, men digno e ex
(~c1ente senhor, que afirmas que os d(~uses sao 
rantes, e que e atravlis da ignoraneia que sao omissos 
quando deveriam manifestar euidado, ou que sabem 
realmente 0 que e neeessario, e no entanto agem como 
dizem (l pior dos seres humanos age, 0 qual, em bora 

saiba que (lutras eoisas sao mclhofes para serem fei
tas do que () que esta fazendo, ainda assim nao as faz, 
isto por serem de algum modo vencidos pdos prazere" 
ou dores? 

Clinias: Imposslvel. 


() aMmierlse: Nao os aSslllltw, humllllO'; da 

naturezH animada e nao .~ I) pr6prio ser nUITWIlO, CTl


tre tudos os DUtfOS anima is, aqude que mais terne ao.<'; 

deuses? 


Clinias: 1860 e ('.ertamente proV{lvel. 
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o aterU:en.~e: Afirmamos que todas as criaturas mortais 
sao prnpriedades dos deuses, aos pertence tam
bem 0 ceu inteiro. 

CUrtias: f~ evidente. 

o ateniense: Assim sendo, nao importa se algucm diz que 
essas coisas sao pequenas ou grandes aos olltos dos deu
ses, pois nem nurn caso nem noutro a negligencia caberia 
aos n0880S proprietftrios, visto que sao 8umamente ciosos 
c bOilS. E cis aqui urn outro fato a ser observado... 

Cfinias: Equal c? 

o ateniense: No toeante a sensayao e a potencia - nao 
serao estas duas nuturalmente oposlas no que diz res-

a facilidade c a difieuldade? 

C[{nias: 0 que queres dizer? 

o (lteniense: It mais difieil ver e ouvir pequenas coisas 
do que grandeH, mas todos eOl1sideram mais facil im
pulsionar, controlar e GuidaI' de coisas pequenas e es
eassas do que de fiCUS opostos. 

Clinias: Muito mals. 

o ateniense: Quando um mcdico cresponsive! pela (:u ra 

de um corpo Inteiro, 5e mostrar-sc dcsejoso e eapaz de 
cuidar apenas das partes do corpo e ncgligen
ciar as partes e membros pequenos, ser-Ihc-a 

o todo em boa eondicao? 

C[{nias: Certamente nan. 

o aleniense: NeIll pilotos, g<~nerais ou administradores 
de m;sunlos domestieofi, e tampOllco hornell;> dl~ Estado 
Oil qllflisqw)l' outras pesso}!" desse gener.. acham que (} 
ITlIlltipln e () grande prospertUll sem 0 eseasso e 0 pe
quello, pois mesmo os pedn'icos dizem que grandes 
pedras nuo podem SCI' bern assclItadas scm pequenas. 

C[(ni(]..~: E pOl' certo nuo pmkm. 

o aleniense: Jamai,; 
inferior nos artesaos mortais, ••• 
Ihore;; forem_ 0 mais esmerada e exeell

tariio liS tarefa" quelhes sao pr6pnas, pequenas ougran
de~, mediante uma unica arte, ou que H Divindade, que 
e 50bremaneira sabia, e tanto desejosa quanto capaz 
de cuidar, nao euide ern absoluto das pcquenas eoislls 
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que sao as mais faceis de cuidar, como um 
ou urn eovarde que se esquiva ao trabalho e so dispen
sa aten<;:ao as coisas 

Clinias: De modo aeeitemos uma tal opiniiio 
Robre os deuses, eslrangeiro, ° que seria adol.al· uma 
opiniao que nao e em absolul.o nem piedosa e nem 
verdadeira, 

o ateniense: E agora, penso eu, diiicutimos sufieienl.e
mente com aquele que se regozija mil censurar os deu· 
ses pm negligeneia, 

C/{nias: Sim. 

o atenien~e: E 0 foi for<;:ando-o mediante nossos argumen
tos a reconhecer que 0 que diz eiita errado. Mas pareef'-me 
que ainda Ihes sao imprescindiveis algumas palavras que 
atuem como um encantamento sobre cle.• 

CUnias: Que de palavras, meu born SenhOT( 

o ateniense: Persuadamos 0 jovem·· mediante palaVfl:.1B 

que dizem que todas as coisas estiio ordenadas sistematiea
mente por aquele que cuida de tudo cJ:)m 0 olhar na prescr
va<;ao e excelencia do todo no quaJ cada purte, na mct"lida 
de sua capacidade, 80rre e age 0 que lhe 6 apropriado. Pam 
cada uma dessas partes ate a mais infima del as sao 
nados goverTiantes de sua paixilo e a<;:a.o··· pUn! que 0 

cumprimento pleno de carla fnH;1io produzido, es
tando tu entre estas 0 homem perverso, tcndcndo 
sf'mpre, portanto, [cada UIIIa das fra<;oes] ern sell empe
nho para 0 todo, por mais mirn'iSCIIIII que Mas hi nao 
consegues perc..ebcr que toda gera<;:ao pareiaJ visu ao tndo 
para que assegurada a existeneia hem-aventurudll do 
univcrso - e que nada seju gerado para ti, mas sim tu gera
do para 0 todo. Todo rn6dieo e todn Ilrtesao treinado Illbo
ram sempre em prol de Uln todD, e se esfon;mfl em bUB(~ 
do que (\ IlH'Ihor 110 conjunlo, produzindo a parl:t> em vis 
til do todo, e !lao () iodo em vista da parte; mas l.u estas 
illcomodlldo pnrque desconheees como 0 qnc e rndhor 
CIII teu caso para 0 todo se nweIa n mdhor para ti rncsmo 
tambem, de acordo com 0 poder de tuu origem COlllllIn. E 
como a alma, sendo Ilnida ugora a UIli corpo, depois 11 

oul.ro, •••• esta semprc sofrentlo todos os d,~ Ifludnn
(,;a6 porsi I1H';;TlIH, pela a'iio de ulIla outra alma, 

LivroX 

ao jogador de ••••• nao resta outru 
tarefa senao trallsferir 0 eanl.ter que se apri. 
mora para llUl lugar superior, 0 qut> piora 
para um pior, de aeordo C01ll 0 que melhor 
se ajusta a cada um, de maneira que possa 
ser dcstinada a cada urn a sorte que lhe 
eabe. 

Clinias: M88 de que forIlla entendes tal!'oisa? 

o ateniense: A forma que deserlc"Vo e, aCI'edi 
to, aquela Tla 'lual a supervisiio de tudo t~ 
IIIais faeil para os deuses, pois se alguem 
tivesse que moldar todas as coisas sem COl1~ 
siderar constantemente 0 tndo, trallsformal1
do-as - por exemplo, 0 fogo em agua - ern 
lugar de rneralnenle eonverter a unidade na 
lIIultiplieidade "Ou eota nil unidade, entiio 
quando as eoisas tivessem participado de 
ulna pnmcrra, uu 
eeiru genH;iio seriam 
sistema de transforma<;:oes; mas. do modo 
que sao as l:oisas, a larefu que Sl~ Hpresenta 
diante do administrado/' do todo······ ef.. r
lI1idavelmente faeiL 

Clinias: 0 que queres dizer? 

() ateniense: 0 vist.. que noss.. 
rei. • • • • •• pereellCll que tud as as w,;oe8 en
volvem II alma e (~ontenl tanto muita virtude 
quanto mllito vieio e que 0 eorpo e a alma 
sao, ao Herem gerados, indestrunveis mas lulo 
(,tl'rI10H, ••••••• ·como os deuses que n;conhe
ceHl as leis, (pois se ou 0 eorpo ou a alma fo,.;

scm destruidos, jarnais teria hnvido a 
de criat.uras viVHS) e vlsto que elf' perce 
t, .da alma que eboa tende sempre para a 
nevolencia, mas a fllll pam a lIlalevol,1.ncia 
ob.-;nrvulldo tudo iSBO eoneebeu uma posit,;uo 
pam eada uma das partes de modo a assegu
rar a vitoria da virtude no todo e a derrotll do 
lIIal a mais Meii e a mais eompleta possiveL 
Alimentado pm' <".,se prop6sit.o, ele conceheu a 

que preRereve em que sitios e ell! 'lUll m· 
epreciso fazer passar cada ser 0 medida 

'Tue se reveste desta ou daquela !Iualida
de~ ••••••••• nlas quanto lJ lreraciio dCS!:5U8 
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liUlllille1:i eSpeClalS, ete deixou a responsabilidade dis
so sobre as vontades de cada urn de nos. Pois conforme 
a inclina~ao de nossos e a natureza de nossas 
almas, cada urn de nos via de regra adquire a qualida
de ,"nrrp.,;.;:nnnrl 

Clfnias: r sso e certamente prov3veL 

o atenicn.se: Todos os seres animadas 5e transformam jii 
que possuem dentro de si me:;HlOS a causa da transfor
HlR(;Ao, e ao se transfonnarem se Tnovem de acordo corn 
a lei e a ordem predeslinada; quanto menor for a mu 
dan~a da qualidade [do;; seres], menor sera seu rnovi
mento horizontal no espa~o, e quando a transforma(;iio 
(mlldan~a) for aeentuada e indinada para a grande ini
qiiidade, os seres se moverAo rumo as profunde>:as e as 
chamadas inferiorp,s,· em rela<;8.o as quais sob 
os nomes de Hades e outros sernelhantes - os seres huma
nos sao assombrados pelas imagensmais aterradoras, 
tanto enquanto vivos como quando dissociados de scus 
corpos. E sernpre que a alma Lao sofrer profundas trans
tOJ:rna~oe'5J obtiver uma 
de virtude ou por efeito de sua 

Ifluencia, e de uma 

tavelmentc virtuo:;a e se movenl a uTlla regiiio eminente, 
sendo transportada por IlTlla Benda sagrada a mna Olltra 

ainda mdhor, enquanto que se ocorrer () opo>;to, 
cia mlldan'i para 0 eontrario a rocariza~iio da rnorudia 
de sua vida. E:~te e0 justo decreto dos deuses que habitam 
a Oiimpa,· • 0 til, erianc;;a e jovem que penHa~ que es ne
gligeTleiado pelos deuses ~ 0 deereto segundo () qual 11 
medida que te tornas pior, te juntas as almas pior<~s e [1 

medida qlle to" tOrIlas melhor, I.e juntas at; almas melho
res, e segundo () qual, tanto na vida quanto t'm todas as 
forums [sucessivasl de morte exerces ou sofres a a~iio que 
e CAlbivd entre sernelhantes. Desle decreto do ceu nem 

outra vitima do inforulnio se 
Sew; autores 0 coloearam aci

ma de qualquer outro deereto e se observido ri
gorosanlente pois, gra~as a ele, III nunca sen!s ..~",..,,.,,,,.. 
ciado, mesmo que na tua taeanhez nas 
entranhas da terra ou te devasses nas alturas excelsas 
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do ceu, Mas pagaras aos deuses a pena devida por ti, 
quer permanec;;as aqui na Terra quer realizes tua passa
gem ao Idornlniol de I~lades, quer ~eia" transportado a 
uma regiao ainda mais hedionda.· •• Eo mesmo se 
cara, que eu te diga, tarnbem aqucles que, partindo da 
C;lJIRIlIiUO dp, pequenos se tornam grandes a for<;a de im
piedadp,s ou outros crimes .. esses que tu julgas que ascen
derarn da condi<;iio de desafortunados a de afortunados 

a~iies imaginas ver como em a total 
dos deuses, porque descollheces como se aju8

ddes an tooo. Mas como tu, 0 mais Ie

podee duvidar da TIe

Pois se urn ho
mew deseonhece-Ia, jamais Ihe seni sequer COTl

templar urn bosquejo da verdade, nem sera ele eapaz de 
conl.rihuir com uma opiniao da vida com resneito a feli
cidade desta ou seu infortllnio, Se nosso 
aqui e toda nossa assembleia de homens mais velhos ti
verern exito ern convencer-Ie desse fatn, que nao sabes 0 

que dizes subre os deus,,>;, a pr<'.pria Divindade em sua 
gra~a te assistini; mas eaeo care~as ainda de argulTJen
lOS, escuta~nos enqllullto lidarnos corn 0 tereeiro deseren
te, se resta ainda em ti algurna sensate>:, pois provamos, 
como eu 0 sustentaria, mediante argumeTllac;;ao franea
mente sllficiente que os deuse,; existem e 51'. importam 
COIn os seres humanos, A segundo a qual 
os dells,~s podem ser conquistados pelns malfeitores atra
yeS de o;uboTnos A IIIIIU inudmissivd, enos cabe 
tentar refllt{l-la por lodos os meios ao flOSSO a"",'ulee. 

Clinias: Milito hern falado, Faearnos como dizes, 

o alenipnsc: Poi;; Ern nOUle dcsscs nri)nr-i()~ 
dcuscs eu perguTlto: de que muneira seriam por nos se
dllZidos, He seduzidos malmcnte f05sem? Qual seria a 
essencia e a natureza desaa aedu~ii.o? E certo que sao 
dirigentes, e que dirigem eontinuamentp, todo 0 Cell, 

Clinias: Everdade, 

() ateniense: Mas a que tipo de dirigentc;; des se asseme 
lham? Ou que assemelham-se a des entre aque
les que nos Ii eom des eOlllparar como se 0 fizes
sernos entre pequenos e grandp,s? Seriam sernelhantes H 

des os eondutores de billas de euuiues rivais 011 05 
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dos navios? 011 talvez ser (xHnparados a co
nlandantes de exercit08 ou a rtHSdicos combatendo 
numa guerra contra as do corpo, ou a agricul
tores que temerosamen(e 0 retorno daB esta
yiies habitualmente it gerayao das plantab, ou 
ainda H condutores de rebanllOs. Como concordamos 
entre nos que 0 ceu estii de coisa:; que "ao 
e tarnhem do oposto, e que 
boas sao as mais numerosas,· tal 
mamos, e imortal e requer uma 

os deuses e os ddimons sendo nossos aliados e no'lf3 a 
propriedade •• que nos destr6i c a iniqiiidade c 
a illf30lcncia combinadw; com a loucura, e " que nos 
salva, a e ternperan9a combinadas (~om a sabe

habitarn nos poderes anirnados .los dell 

ses, e das alguma particula pode ser daramente 

vista aqui tamhem residindo dentro de n6s. Mas h/l cer

tas almas que habitam na Terra que ohtiverarn seus 


mediante injustil,za e que, completamente helitiais, 

as almas dos guardioes - quer seium dies 

pastores ou os mestres mais excelsos tel1

tando eOl1venec-los por mein de bajulayoes e 
d,; eneantamento que (como indicarn 0:'; contos dos ho
mens lhes 

res humanos na Terra (,seapundo de 
severa. Mas asseveramos qlle a falta 

a extorsao ou gonlw c.n:cssivo c " que ,~ chamado 110 

caso dos cor1'08 de earne de do('n{,a, no caso das esta
t;iies e dos IITlOS de l'cstilcnr:ia e 110 caso dos Estados e 
forrnas de govern,), recdw 0 nome <II' f:lI:iusli~:a . ••• 

Clim:as: CertrUflI'nt(,. 

() ateniensc: Tal seria n,~cessaria lIlente H posiQlio em 

a cs,m materia do homem que afirmfl qU(" os 
dellses sao :,;empre miscrieordiosos corn os hOJTH1Tls iu

t, corn aqueles que agem 
que reeebarn Ulll3 pan~e1a de sens 

seria eOlllo se os lobos dando IlIgUflS naco,,; 
do,.; eorpos de suas presas aos cues pastores, estes, sed Il 

zidos por tllis p""Hentes, os d"ixassmn atn<:ar e arrllill1lf 
lodos 0"; rebanhos. Nuo e Hssilll que falam que 
in1galll que os dewws suo suhol'llIlveis? 

Clfnias: E. 
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() aleniense.· Assumindo 0 pape! de qual dos ;;Uil".H'~'"'' 
Illencionados acima poderia alguem assemelhar-se 110S 

dCllses sem eair no ridiculo? Seria 0 do piloto que, quail 
do vergado peloflllxo e afmgrfllwia do vinho,· ••• leva 

ao Hllllfragio navio e tripula<,;.uo? 

CUnias: De modo algum. 

o aleniense: E certamente nao () de condutores de higas 
que jli enfileirados para lllllH corrida se deixHTrl sedll 
zir pOl' um presente para que peream a eorrida a fim d(, 
favoreeer outras equipes? 

Clinias: Ao falares assim, fazes realmente UIlla horroro 

sa comparaQao. 

() aleniense: Nem se assemelhariam a medi
cos, agricllltores e pastores e tampouco a ciles ~edllzi
dos por lobos? 

CHnias: CaIa-te! ISBO (~ abl:!olutamcnte imposslveL 

o a/eniens(': Nuo suo os deusf,s os maiores de todos os 
{o,TfJardi(')cs e encarregados do qUt~ bn de mais importante? 

Clinills: Sirn, e muito, 

o a/eniens(" J)(wereJJlos diz"r que aqudes 'lIW cuidam 
das ('oisas mais helm; que slio des rneslIlos exl relnR 
damnl1e eOlllpett'lltes W'Shf; cuidad.., sao inferion's a 

dies e seres humanos (YlmIITlS, rpH' jamais trairiam a 
£lor CHllsa de pre;;t'llt(,S 'file lh,,;; fossem ofereei

dOh pOI' homen,; 

CHrzias: De modo algum! Seria intolenlvel dize-Io e 
todo u'llJek (file acolhes,;" IIll1 tal parec('r sf,riu com 
li(ea r:slilllado COIllO () IImi:,; dm;ahnado e 0 mais 
(mIn, lodos os impios que pratienlll a impiedark sob 

«ulas suos forrnas. 

() a/I'rzieflse: Pndelilos agora dizer (JlW provarnos pkna 
rrwllie IIOSSUH tres prop..::;i\~iies, rWfll(!a<iaflwnl(', quI' os 

d"lJses ('xistern, que se importaIll [';OIll os assuntos lIu 
I1HlIlosl (~ q Ill" sao inteiramcnte iTlCHpaZ('S de sr;rt:TIl viti

lllas tla que visa a transe:redir a 

e quunto a 1SBO 

argunH'ntos fo

•••• C0f110 rii~!lr 'fjAOtlll','(i 
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ansia de veneer aqueles homens perversos; mas a ver
dadeira causa desse ardor polemico foi, 0 querido 
CHnias, 0 receio de que, se eles pudessem se cOTlside
rar vencedores nesse debate, os perversos se acredita
riam livres para agir ao seu hel prazer, fieis aos erros 
tao numerosos e tao graves que professam no tocante 
aos deuses. Foi em fun<;:ao disso que fomos ciosos a 
ponto de nos expressar com particular fmpeto; e se 
tivermos produzido qualquer efeito henMico, mesIIlo 
modeHto, no sentido de persuadir easas pessoas a se 
detestarem a si mesmas e sentir algum amor por 
modos que se opoern aos seus, entao ° nosso prehi
dio as leis no que tange a impiedade nao tera sido 
feito iuutilmente. 

CUnias: Bem, podemos esperar quc sim; e se nao, de 
modo ° objeto da discussao nao depreciara 

em nada 0 

() ateniense: Apos 0 prellidio, seria logico que nos 
estaheled\ssemos uma formula que explicitasse 0 

sentido de lIossas leis, urn anllllcio a todos os fmpios 
para que ahandonassenl suas sendas a favor dos ca
minhos dos piedosos. Para aqueles que desobedc
cern esta sera a lei relativa it impiedade: se 
corneter impiedade quer pOI' palavras quer por 
a<;:oes, aquele que 0 I'lleolltrar ern seu caminho de
fendera a lei eornunicando 0 fato aos magistradoH, " 
os prirneiros magisl.rados a serern informados COTl

duziriio a pessoa ao tribunal designado para deei
dir esses caSOH em conforrnidadn corn a lei; e se al
gum rnagistrado 110 ser inforrnado do fato deixar de 
levar 11 pessoa a corte, ele pel.prio estaru slljcito a 
lima Ilcusa<;:an pOT impiedade nas mans de quem 

em nome das leis. Ese alguelll for conde
a corte estaheleeera Ilma penalidad" para 

eada ato independente de impiedade. 0 aprisiona
rnento sera aplicado em /odos os eaSOR, e vistn que 
ha tres prisoes no Estado, H llrna pnsao 
hlicll pertn <la agora para a maioria dos CHSOS, man
tendo a segurllnt,:a das pessoas em 
minosos medios; uma segunda 
ximo da gala de reunioes dos oficiais 

o 
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reUllIOes noturnas· (chamada de reformat6
rio· .); e uma terceira no centro do territ6rio, no 
8ftio mais selvagem e errno posslvel, e que detem 
urn nome que evoca a ideia de urn de casti
go; e visto que as pessoas se cnvolvem na impieda
de pclas tres causas que descrevemos, resultando 
de cada uma dessas causas duas formas de 

conseqiientemente aqueles que transgridem 
contra a rdigiao eaCIll ern seis eategorias que pre
cisam ser distinguidas, jii que rcquerem penas que 
sao tanto diferentes quanlo dessemelhantes. I5tO 
porque ha entre aqueles que nao creem de modo 

na existcncia dos deuses pessoas de carater 
naturalmente justo, que odeiam instintivamente 
o mal e que, devido a sua repulsa pela injusti<;:a, 
sa.o incapazes de ser induzidas a corneter ayoes 

e se afastam dos injustos e amam os jus
tos; por outro lado, ha aqueles que alem de sus
tentar que (I mnndo e vazio de deuses experirnen
tam fruuueza diante dos prazeres e sofrimentos, 

extraordinariamente dotados de 
nwrn.)ria e pos,marn intdigencia aguda.· •• A des

dessas duas classes sofrerem ern eOlnUIII a 
docw,oa fill descren<;a nos d ellses, do pon to de vis
ta do volullw de perversao que transrnitern aos ou
tros, CHtu ultima dasse se revela mais laboriosa 
em sua tart~fa em prol do rnal do qlle a prirneira, 

enquanto a prirneirn se rnostra ahsolutamen
te franca na sua linguageul a respeito dos deuscs, 
sacrificios e juramcntos, e an ridieularizar outras 
peH;.;oas provavelmellte as conquistern pora suas 

a menos qUt' 5e defrontern eorn sua pu
ni(;ao, os rnernbros do seguTlda c1a5se, an mesnlO 
tempo que sustentam as mesrnas opinioes dOH re
presentantes da primelTa pOl' serem especial
mente dotados pela natureza e cheios de astlicia e ve
Ihaearia, tem entre si rnuitos adivinhos e especialis
tas em todos OR tipos de prestidigitllyiio,· • •• e e 
desta classe tarnbem que surgem, as vezcs, tiranos, 
dernagogos, generais e aqueles que trarnam pOl' 
meio de rituais misticos pcculiares e 06 recursos 

• 8~le COMP'~/.O no!u.,no r. 
aqll' poo (PQaWn. In(W 

~)Ii ~p',(J aboi(i"do 110 ~il1l do tp,~[o 

• •... crUJ<\>POVtcrtl1PWV..., 
P,)i<;(io o"dp p.wcptOhPS ou 

(,OHgeQ!tiii"o;; 1,\(1t(lVanl O~ 

(!olldln(!(/os 110 ~rl1lido de modl/'o, 
~(.IlS ;",pIlQsm: (! dl 

0(v6 CO;) (l lIlI10 r,m,[u"Q 

h(IIlPC,\(lGiio; 01'ROYiI1l(1-;;<; do 
f:flltr.rito ll1od(,\IIO di tM(l de 
(](!/tfc(,iio. Oil IIICglllO Jolmll1(lldliO. 

• •• QlJoOioodes. 
(Pll1nORO r, 0 p,opM:PQa[iio. 

do lempew»wIl[o 

....... /laVt£l-; t£ 
KUtacrKEual; onat 
nOAAOtKatncptnacrav 
't11v /layyav£wv 
j'Ej'EVl1/lEVOl, .... fl [0111 no 

(T"/Jotoo r riOOW,"(!II!r, 

~()~nr"(I!O';O. ~'(!': flO 

/lavt£t-; c hll~to"lf! PWF(tucO que 

om: boQ~lor: 

r (I 

(~IfOI'tl/laVtEUO/lat 

POtf (~rp !'tlm:iit() Mi 

('.rW'f!pv1n riP ~IPIl g'llooo. Quanto 
(w /layyaVE\l/la 
r.I1('(MtOltlf!utO. 0 v~QI,o 

([lOo[rlo 



• 	f~r;lf' nrflW:O HW!H'l(:e df! ,1(l£~;O pa~t(l unl rc,'rio p~'('!Hlr, 
111r,~frl(J f!,U() [!tIIl1nMO. J(, fwhtHl(J!; ql{(', 0 HUHt() 

(tupavvoc;) 000 cOI,fnlln WIll (! ll1iI1iHl(J !!iIlll'(l!t(l ric 
(-Prollin, 'tile ~U(l NJilf'r"PGiio /loQifiw. ~i~0~0<w"'(lj1Ir: 

~r'nPi'iCmllC!1IE lorin 
q(l(: i (J fIi(f'lrnr Itll/U(I (Mfr', ~!(~nd(l ndrHl0iS: Wtl tP.'~m(l 

<:ill('''i'''O riP cjnAo()"o<l>o~ ; I"n~ ':-POoldo (lllur/e 

('~JP{l(~itu~m~lnHf(~ (l(lf: n~: Od~'fiMll,lli(lr; d(J 

ui\(\od(IHli(l, rrml ~:p(Jllhdn nr(~, np(,f:(J,~ de f!nf'l'tI ~\!(>r:/'~()f~ dr' 

rroqiirJl('iU c (IMlfb~i(J (pnf:gHI(WI ('t}l :At{~tl(t(: 

'''"(j rii<:j1I1/rrr/o w:r:oQrr drl o.'ol6.'iO). "no I'or:r,nc'rw, r/r: 
lIl(itl()f! :'1(d{Jtrif'm: ~!el'll qtlOrqU(~"1 (~(w!1!),~mHil{~:O ('ow (I F('I~dndc. 

i'(Ii'iQir/o<,or: llfiriilrrdolf(',r: rlr- O,'~lllllPI'IO" i,oQociol,n<I PILlo 

''',iN1 o/,.jdiliO. 09(:", rio r/c<:lnr!,H' 1''''''Nlr. mlo (jrwllo" 
dilltlC'i,'/O ('(IHI I:II(H: .. (JUP(JI: (hi (,iQ(j(lObln" ']01 r:nh (:f!r~(1 

t(J:lr~(in CC'l'lf!l!hCIt'C,r que (If! ~~(Jt,ir~lm~ p(J~~r!(l,'{(JlIl 0 pmdr,~iclClrln. 

\. ..Alo l'(:,Hiori(" (1 fl(1 f:W11n!rNII (If: irr,(JU: di~('fr(~'I(J(ln d(' f(on,!1 

II': (> 'rrnlrlD .I(>I'.l1",(>lllolirllll rlIIO<: 

~(ij'1l1rH(Ii(1~ pClrrliNV; np(;rl/(J{; 11(J (j\ f('./W(I (1 

i'rr:riiil rio ~I('I'IIQ(I 1J Ie e.. ';jIHlin j111,\ r:l/nr, aflI/I:lll1m: 

!IInil:,lIOOH:fwi Il f,ild'"11101lIq/w: ('lIj(l i',~IIII'ipi(l 

1""11(111(1 (. (I 11If'{lirin 

(Hl 

Platao - As Leis 

daqueles que sao chamados dc 80

fistas. • Destes talvez haja rnuitas es
pecies, mas somente [cssasJ duas exi
gem legislavao, das quais a c1asse si
muladora comete crimes qlle lIt;m 
duas mortes puniriam; qllanto a ou
tra, para puni-Ia bastara <J HdvertcII
cia e a prisao. Dt; mallcira similar, 
a crenva de quc os deuses sao omis 
50S gera dois outros tipos de impic
dade, e a ereuva de que sejum subor
n8.veis, outra;;; duas. Esses tipos sell
do assim distinguidos, aqueles eri
Ininosos que sofrern dt; loucura, sen
do privados de disposiviio e Cllr{lter 
para 0 Inal, seran colocados pelo jUIZ 
de acordo GOTH lJ lei no reformat(h'io 
pOl' urn periodo nao inferior u cinco 
anos, durante 0 qual nenhurn dos 
outros cidadaos se relacionan'l com 

da asseInbleia nol.urnu, 
lhes farao eOlIlpanhia a rim de ad
minititrar a aH suas alnul:; 

atraves de aconselhanumto; findo 0 

de encareeranlento, He 

quer 11m ddt~S pllreeer 
a moral' com 

etltao mas se este nan 
for () callO, e ::;e fur condenadn nOVIl
mente sob uma a(~lIsa\,ao seme\lWIl
I.e, ser!l sentt'neiudo il mort ... Mas 

qllanto a todns Ilqueles que se 1.0[

uaraIH COlno feras e q n .. , alclfl de 
Hustentar que os dellses sao negli
gentes 011 sllhornuveis, dl'tipreZllm os 

seres hUIlluno5 fa,;cinalldo as almas 
de Inuitos ill!lividuos vivos I~ ufir 
nUIIldo que evocaIll as ahna;; dOH 

IIlortos, e at() sal) capaz(';; dt; seduzir 
os dells(~s cnfeiti«andn-os, pOI' assim 
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apenas indlviduos, como ta mbcIJI 
familius e Estlldos inteiros pOT di
nheiro se qualquer 11m desses indivl
duos for dedarado 
ordellara que aprisionado de 
aeordo com a lei na ;;ituada 
uo meio do territ6rio, ordenando 
adicionalmente que nenhum ho
mem livre jamais se aproxime de tal 
eriminoso em momento algum e que 
meebam dos tlervos ulIla rav8.o de 
alimento segundo fixlldo pelos guar
dioes daK leis.· • E aquele que pere
eer sera arrojado alcm das frontei
1'11:; do ter;·it6rio sem sepultamento; 
e HG algurn bomem livre ajlldar no 
s.~u sepllitamenlo, cstara sujeito a 
lIIlla aCllsH.;iio de irnpiedade nas 
IIlaus de qllalqllt~r pessoa que {{ni
seI' proeessa-Io, E ,.,e 0 eri minoso 

morto deixar filhos aptos a exer
lOer a cidadania, os guardi(ies dos 
()rfiiOH os tnmadio lamhern sob sua 

a pari ir do diu 
da eor](I'~lla\,iio do pai deles, tal 
conlO no en,.,o de qllaisquer ol1t1'o,; 
,hfaos. Para todos esses transgres
sor(~s lHIla 11niea 1ei gert 

ser m;tahekcida, de modo H 

dir q lie a lIla ioria deles ofenda gra
velllente os dell;.;es elIl at05 ou PH
lavras, e indllsive colimando tornar 
Inenos irracional a sua lrrat~lO-

nalidade ao interditar todo cult,n nao 
autorizlJdo De maneira a 

ahan:ar todos esscs ca~os sern exce
r<ao, sera promulgaua a lei: 

ningllem possuidl urn santuario em 

3 
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sua propria casa;· quando alguem estiver motiva

do em espirito a realizar urn sacrificio, devera diri

gir-se aos locais publicos para sacrificar e apresenta

ra suas obla<;oes aos sacerdotes e sacerdotisas aos quais 
diz respeito a sua consagra<;ao; ai ele mesmo, ern com
panhia daqueles que escolher, unir-se-a nas ora<;oes. 
Esse procedimento sera observado pelas seguintes ra
zoes: nao constitui tarefa facil fundar templos e deuses 
e faze-Io exige muita inteligencia e determina<;ao, isto 
embora seja habitual entre as mulheres especialmente, 
entre as pessoas doentes em todos os lugares e entre 
aqueles que se veem em perigo ou ern dificuldade (seja 
qual for a natureza desta dificuldade), e, ao contrario, 
entre aqueles que foram contemplados corn urn pouco 
de boa sorte, consagrar qualquer coisa que tenham ern 

suas maos no momento, fazer votos de sacrificios e pro
messas da funda<;ao de santuarios aos deuses, dciimons 
c filhos dos dcuses. E atraves de tenores causados por 
visoes ern plena vigilia e por sonhos, e de maneiras se
melhantes a medida que revocam muitas visoes e ten
tarn prover remedios para cada uma dclas, procuram 
[tambem] constituir altares c santuarios, lotando des

tes todas as casas e todos os povoados, bem eomo espa
<;os livres, e todo lugar que tivesse sido eena de tais expe
riencias. Por todas essas razoes a a<;ao dessas pessoas 

deve ser regulada pela lei que aeabamos de estabele
cer. E ha ainda uma razao suplementar: impedir que 
impios ajam fraudulentamente em rela<;ao a essas ma
terias tambem, instalando santuarios e altares ern ca
sas particulares, pensando em prnpiciar os deuses pri
vadamente mediante saerifieios e votos, aumentando 
assim infinitamente sua propria iniqiiidade, pelo que 
tornam tanto a si mesmos quanto aquelas pessoas mc
lhores que os toleram eulpados ante os olhos dos dell
ses, de sorte que 0 Estado inteiro colhe as consequeneias 
da impiedade deles num certo grau, merecendo colhe
las. 0 proprio legislador, entretanto, nao sera culpado 
pelo deus, visto que ja estabeleceu a lei: ninguem deve 
possuir santuarios dos deuses numa casa particular; c 
caso se prove que alguem possua algum santuario pri
vado onde venere urn deus, na~ se limitando aos santua

rios publicos - seja 0 possuidor do santuario homem 
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ou mulher (lOom a atenuante de nao ser eulpado de ne
nhum outro ato mais grave de impiedade) - 0 deseobri
dor do fato informara aos guardioes das leis e estes or
denarao que 0 santuario privado seja removido para 
urn templo publico; no caso de desobediencia do pos
suidor do santuario, este devera ser punido eontinua
mente ate cumprir a ordem de remo<;ao. Mas se ficar 

provado que 0 possuidor do santuario privado nao se 
restringiu a meras faltas infantis, mas incorreu ern atos 
de impiedade de pessoa adulta, quer por ter erigido urn 
santuario em terreno privado ou ern terreno publico, 
quer por ter realizado sacrificios a quaisquer deuses, 
pelo fato de ter saerifieado num estado de impureza, 

sera senteneiado a morte. Competira aos guardioes das 
lcis definir 0 que e uma falta infantil e 0 que nao e e 
conduzir os transgressores ante 0 tribunal, impondo

lhes a devida pena por sua impiedade. 
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o ateniense: Devemo~ 1105 oeupar agora da regulamen
tayaO de nossas transayoes rIllituas. 0 seguinte servin! 
de regra na medida do possivel ningueTll tocani 
Ineus bens nem os moyen} no mellor grau, se nan tiver, 

dc nlOdn algurn, obtido meu cnnsentimento, tendo eu 
que de malleinl identica corn rclayao aos hens das 

outras pessoas, rnantendo-rne prudente. Cornecemos, a 
de exemplo, poc nos referir ao tcsouro, 011 

si rne5mo e sua fn
Oll minhu mac; 

aos (teuse,; para descoln'ir e neIn, 

desloca-Io, tampouco comentar 

50bre eIf'. com os dwmados adivinhos que, eertarnente 
me ac.ollsdharao a me apoderar do flue esta IH)U{)olta

do sob {j solo, pois eu nunca ganharia tanlo em lucro 

peln sua rernoyao quanto ganhariH em virtude e em 
ti.,;a pela niio-remo.,;ao; e prefer'indo ganhar em 
ern minha alma do qU(o ern dinheiro em minim bolsa, 

troeando urn maior bern por UIn menor, e isto, inelusi
ve, lIurna purte nlelhor de Inim. A regra "nao moveras 0 

irnl.vel" e (~OTTetalIlente apli<:l"lvl'l ern Hluitos easos, e 0 

easn em pauta tS lun dde,;. E convem an ser hurnano 
acredil.ar nas hist{.rias que sn re.ferell1 a lOsses aSsllntos, 
que eSHe6 ganhos nao serilo vantajosos aos descendell
Ie;;, tal comportamenlo Ide urn paillevando-ns sim a 
.,n~mml••, Mas sn alguem rnostrar-se i.anto rdapso com 

da lprornul

e sern 0 e()ns'~ntimellto de uln de
de lim tct-;ouro que limn de l11e5

IllO nen1 lIenhuHI de f5eus 
lando aSf5im lIlIla lei de SlllIla heleza e 

do hOTllcm nohrn· que Ilfirmoll: "nao toma .. que nuo 
(kpositaste,~ aquele que et-;ses duis 

dores e se apnderar do que nu" foi eIe Im~Slno que guar· 
dOli ern deposito, niio sendo lima pequena quantill, lIIas 

por vezes urn ellonne tes()uro qlle pena mereeeria'( A 
Divindade 0 sabe, se 0 fosse nas maos dOH deusm;,' • 

mas aqude que tiver eonheeimento em prirrH~ira muo 
.k um ato dessa esp6eie devenl eomunicu-Io, se ocor

rt'r na cidade, aos astinomos, se ocorrer em qualqucr 
local da <igora, aoa e no rosto do territo

TlO aos agrcmonlos 
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E quando essas declara.;6es forem feitas 0 Estado envia

ra 0 casu para Delfos, e seja 0 que for que 0 deus' de
terminar relativamente ao tesouro e aquele que 0 re

moveu sera executado pelo Estado, que atuara como 
agente em nome dos oraculos do deus.' E se 0 infor
mante foi urn homem livre, ele granjeara a reputa<;ao 
de homem virtuoso, granjeando certamente a reputa

<;ao contraria [de homem perversol casu se omita quan
to a fornecer a informa<;ao; se 0 informante for urn es

cravo, como recompensa pela informa<;ao 0 Estado 0 

libertara pagando 0 seu pre<;o ao seu senhor, enquanto 
se 0 escravo fizer vista grossa e deixar de fornecer a in
forma<;ao, sera punido com a morte. 

Na sequencia, deveriamos estabelecer uma regra simi
lar no que respeita a todos os demais casos dessa natu

reza, de pouca ou grande gravidade, no sentido de re
for<;ar a primeira regra, Se alguem, quer voluntaria ou 

involuntariamente esquecer algum dos seus bens atras 
de si, aquele que 0 encontrar nao 0 tocara, deixando-o 
no mesmo lugar, confiante que a deusa protetora dOB 
caminhos' • 0 protegera, como coisas dedicadas a sua 
divindade pela lei. Caso alguem desrespeite essa regra 
e desobedientemente apanhe esse bern eo leve para casa, 

sendo um simples escravo e urn bern de pouco valor, 
quem 0 encontrar de posse do bern, tendo mais de trin
ta anos, Ihe aplicani muitos a<;oites; mas se 0 infrator 
for urn homem livre, seu ato nao sera estimado apenas 

como servil e ilegal, como ele tera tarnbem que pagar 
dez vezes 0 valor do bern removido ao proprielario do 
mesmo. E se alguem acusar outra pessoa de estar de 
posse de urn bern de sua propriedade, seja este grande 
ou pequeno, e a pessoa acusada admitir a posse do tal 
objcto, mas negar que perten<;a ao acusador - neste caso, 

se 0 bern em questao tiver sido registrado eom os magis
trados em conformidade com a lei, 0 reclamante (que 

fez a acusa<;ao) convocara a pessoa que detem oobjeto 
apresen<;a do magistrado, 0 qual devera expi'»-Io na eor
teo E sendo 0 bern assim exibido, se esliver claramente 
registrado corno pertencente a uma das duas partes, seu 
possuidor 0 pegara e ira embora; mas se ocorrer que 0 

objeto perten<;a a uma terceira parte, entao ausente, 
aquele entre os dois que fornecer garantias suficientes 

ks 
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podera, sob 0 compromisso de entrega-Io ao ausente, 
leva-Io em nome deste e usufruindo 0 direito que Ihe foi 
transmitido por aquele. Contudo, se 0 bem em disputa 

nao tiver sido registrado com os magistrados, ficara sob 
a tutela dos tres magistrados mais velhos ate a epoca do 
julgamento; e se 0 bern em litigio for urn animal, aquele 
que perder 0 casu em rela<;ao a ele pagani aos magistra
dos por sua manuten<;ao, e os magistrados decidirao 0 

caso dentro de tres dias. 
Qualquer pessoa, desde que goze de perfeita sanidade 
mental, podera tomar, se 0 desejar, seu proprio escravo 
e emprega-lo para qualquer finalidade legal; e em nome 
de urn outro homem (urn de seus parentes ou amigos) 

ele podera botar suas maos sobre 0 escravo foragido a 
fim de assegurar sua salvaguarda. E se urn homem ten
tar libertar alguem que esta sendo conduzido como es

cravo, aquele que 0 conduz devera libera-Io e mediante 
a produ<;ao de trcs garantias substaneiais, e nao de ne
nhuma outra forma; e se alguem libertar urn escravo 
sem atender a essas tres eondi<;oes, ficara sujeito a ser 
acusado de assalto e, se condenado, tera que pagar 0 

dobro do valor registrado do escravo ao homem que 
deste ficou privado. E sera permitido prender inclusive 

urn escravo liberto, se em qualquer caso este deixar de 
cumprir seus deven~s para com aqueles que 0 liberta
ram. Este eumprirnento consistira em tres visitas por 

mes do escravo liberto a casa do homem que 0 libertou, 
executando ai aquelas obriga<;6es que sao tanto justas 
quanta exequiveis, e relativamente ao casamento 0 Ii
berto devera agir conforme 0 que parecesse born para 
seu antigo senhor. Nao sera permitido ao escravo liber
to ser mais abastado do que 0 homem que 0 libertou; e 
se cle arnealhar tal riqueza, 0 exeesso devera ser entre
gue ao seu antigo senhor. 0 eseravo tornado livre nao 

permanecera no pais rnais de vinte anos, mas podera 
partir, como todos os outros estrangeiros, com toda a 
propriedade que Ihe pertencer, desde que obtenha 0 

consentimento dos rnagistrados e tambem do hornem 
que 0 libertou. E se urn escravo liberto, ou qmllquer 
outro estrangeiro, adquirir propriedades que exeedam 
em quantidade a tereeira avalia<;ao dentro de trinta dias 
a contar do dia em que obteve esse excesso, tomara seus 
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bens e e nao tera mai~ nenhum direi
to remanescente de solicitar aos ITlllgistrados pcrmis
sao para perlllaneeer no e, no caso dc niio 
essas regras e for convocado ao tribunal e for condena
do, sera punido corn a morte e os seus bens serao con· 
fiscados. Tais casos serao 
a menos que as partes tenham, Hum pnmClTO momen
to, dirimido SHas mutuas diferew,;as pcrantc vizinhos 
011 juizes escolhidos cm comum. 
Be algubll reivindicar como de Slla propriedade 0 ani
mal de qualqucr outra pessoa, ou qualquer de seus bens, 
aquete que faz a reivindica9iio devera comunicar n mll
teria a pes80a que, sendo seu proprietario substancial 
e legal, devera indicar para quem 0 vendeu ou 0 deu, 
011 0 transferiu sob quaLquer outra forma valida; e isto 
d~werf1 fazer no prazo de trinta dias, se a refcrf-w:ia for 
feita a urn cidadiio ou meteco na cidade OU, 110 casu de 
transa9iio com no prazo de cinco meses, 
sendo que 0 tereeiro mes sera aquele que incllli 0 sol8t1
eio de verao. E quando algucm realizar lima transw,:fw 
conlereial com outra pessoa mediante um ato de eOIIl

pra Oil a transa9iio senl feita pOI' uma trnnsfe
n311eia da mereadoria para 0 lugar apolltado no merea· 
do, e enl nenhlllll nutro lugar fUais, e pOl' p~lWlln<mto do 
prel{o na pra.;:!! e nellliuma eompra flU venda sera feita 
sob eredito. E He all:,'L1em Fizer uma trmlsa'Jiio cOIlw.reiul 
com ontra pessoa de modo diverso 011 em outros 
res, confiando no pessoa eOIII a qual esta lidando, de 
w;sirn () fara cOlIsci~mt~o de q lIe na" haveni proceSSOR de 
lei que () ampurmu relativaIllente a coisas qtW niio sao 
vendidas .J/, }Jcord .. com as regras ora prescritas. Qllan
to a,; subseril{()cs de associa9(ies, quem quiser faztd" 
que entre amigos mas, se qualquer disputa irroll1
per '">flI referenda a subseri<;<Jo, devcdlllb>'ir na conscicn ~ 

cia de que no que diz respeito 11 essa materia, lIenhu
ayao lcgal e posslveL Be qualqller pessoa weeber 

urn pre90 nan inferior a 
serH obrigada a permane""r ua 

cidade durante dez dia" e 11 residi'meiu do vendtldor btlrll 
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on niio-restitui9ao Legal sera da "egumte 
maneira: se urn homem vende UIII escravo flue esta so
frendo de tuberculose pulrnonar, cMenlo renal, estran

ou da doenr;:a sagrada o como e ehamada, ou de (l::1ttA11 \[fm). 
outro mal mental ou corporaL, que as pessoas 
nan conseguern pereeber, embora prolonga

dos, [graves] e de dificil cura, IIO caso de 0 eornprador 
ser urn medico ou UJll treinador, nao senl posslvel para 
de conseguir restitui9ao para urn tal caso, tampoueo 
se 0 vendedor tiver avisado 0 comprador a dos 
fatos. Mas se (TllAlcrner nrofissional vender urn tal es

eravo a Ulna peseoa reclarnadi resti

tIli~;ao dentro de seis meses, com excecao da 

epilepsia, doem;a ern rela9iio a qual sera 
damar dentro de doze meses. A a<;;ao sera 
te de lima baneada de medicos norneados e eseoLhidos 
pOI' ambas as partes; e a parte que perder sell easo pa
gar{{ 0 dobro do pre90 de venda do escravo. Se uma pes
soa leiga vender a ullla pessoa leiga, havel'll 0 mesmo 
direito de restitui9iio e julgarnento dos ea50S ha pOllen 
meneionados, mas a parte perdedora pagara~ ap~lI1as 0 

valor do pre90 de venda do escravo. Be alguem vender, 
delibcradamente, 11m assassino, estando 0 comprador 
eiente do fato, nan tera direito n restitui9ao no easo de 
uma tal compra; mas se 0 eonlprador ignorar 0 fato, 
tora direito a reslitui<,;ao que 0 fato for notado, e 0 

oeone!'!i perant.e urn tribunaL compo,;to de 
cinco dos mais jovens dos guardioes das leis e, se for 
decidido que 0 vendedor 
purifieara as efl"as do taL como ordenado 

pelo;; int(Srprel.es e tres vezes 0 valor do prevo de 


venda ao eomprador. 

Aquele que pt,rmutar com dinheiro eoutra dinheiro ou 

qualqller outra coisa, viva 011 naovivfl, reeebeni sell ar

tigo genulno, de acordo com a lei; e no toeante a toda 

falsifica9ao dessa ordem rque aqui possa oeorrer], como 

tambem no easo de outras Leis, eseutemos 11m preLudio. 
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nem prescritos nem definidos, de modo que baseado 
nessa formula acarreta perdas para si e para os outros. 
Mas nao convem ao legislador deixar esse assunto inde
finido. Este devera sempre dedarar e1aramente as limi
ta<;;oe8, rruiximas ou minimas, e isto S!lnl. f!lito agora: nino 
guern, convocando aos deuses como testernunhas, co
meteni por palavras ou a<;;5es qualquer falsidade, frau
de ou aduhera<;;ao, a nao ser que queira tornar-se su
mal11!lute odioso aos deuses; e este individuo e quem, 
em desrespeito aos deuses comete perjurios fazendo 
juramentos falsos e tam bern mente na presen<;;a de sens 
superiores; e os superiores sao os melhores acirna dos 

os velhos, a nos expressarmos em geral, aeima 
dos jovens, razao pela qual tambem 0 pai e a mae estao 
acima de sua progtmie, os maridos enfim acima de suas 
esposas e filhos, tanto quanto os hornens investidos de 
urna autoridade acirna daqueles sohre os quais exer
cem essa autoridade. E sera coreeto para todos que re
verenciem essas classes de superiores, quer ocupem 
outras posi<;;oes de autoridade quer estejam nos cargos 
do Estado, acima de todos em hierarquia, sendo 0 curn
primento disto 0 proposito do nosso presente discurso. 
Pois Ie de se notarJ que todos que falsific~ml qualquer 
rnercadoria, mentern e engananl e, dalnando ao ceu 
como testemunha, fazem urn jurami,nto diante das leis 
e das proihi<;;oes dos agori'tnomos, faltando an 

a08 homens seja aos deuses. E e Cf,rto que e uma 
boa pnitica nao profanar levianamente os nomes divi
nos e coruportar-se de modo puro e piedoso eOTllO a 
maim'ia de n6s se comporta em materia dl' religiiio. Mas 
5e essa regra for desohededda, a seguintc lei sern esta
beleeida: todo aquele que vender qualquer artigo no 
mereado jamais dara dois pre<;;os para 0 qUil esta vell
df'ndo; dara um Ilnico pre<;;o, esc nan cOflseguir vender 
a mereadoria, sma obrigado a af[Hitllr 0 artif.(o tempora 
rianHlrlte, mas nao podera alterar 0 preQo dn mercado
ria, para rnaior ou menor, no mesmo dill. Estarao proi
bidos, por ()utro lado, 05 (,Iogins ou juramcnto,s sobn' 0 

qUt, se v(lnd". t:ie qualql1<lr vendedor des<)beilecI',r essas 
regras, q ualquer eidlldilo que estiver preHent." que nan 
tenhn idade inferior a trinta anos, punira 0 transgres
sor Ileoitandn-n. e 0 faro illlDllIleTlWnt'~: mas He e1" (0 
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eidadao) perceher a tran!:lgressao da lei e nan eumprir 0 

seu dever, estara sujeito it reprova<;;ao por trair a lei. 
Quanto ao vendedor de rnercadorias falsifieadas, que 
nao puder aeatar as regras em pauta, qualquer urn que 
estiver presente e for capaz de provar a frau de, tera 0 

direilo, uma vez apresentada a prova diante dos magis
trados ele for urn eseravo ou meteco), de levar 0 arli
go falsifieado; se for urn eidadilo e deixar de Ilpresentar 
essa prova, sera dedurado eulpado de ter fraudlldo os 
deuses fie nao denuneiar 0 homem culpado; se apresen
tar a prova, ele consagrara a rnereadoria aos deuses que 
zelarn pela dgora. Todo aquele que for descoberto ven
dendo uma tal mercadoria, alern de ter a mercadoria 
eonfiscada, sera aQoitado na agora -urn a<;;oite para cada 
draema do pre<;;o que ele estiver anuneiando para a 
mereadorin, sendo prodarnado antes pelo arauto por que 
erimes 0 vendedor sera punido. No que tange aos alos 
fraudulentos e atos de velhacaria cometidos pelos vendc
dores, os agoranomos e os guardioes das leis, depois de 
investigarern com os espeeialistas de cada rnodal.idade 
de cOI1lercio, presereverao regras referentes ao que 0 ven· 
dedor deve fazer ou deve evitar devendo gravar tais 
regrlls numa estelu e afixft-Ia Duma coluna diante do 
edifldo dos agoralloTlios para que sirvam InITIO clara::; e 
preeisatl leis escritas para aqueles que fazem eDI1It\rcio 
ua agora. As ohrigaQo(,s dos astinornos iii foram plena 
mente indicadab; no caBO de pareccl' necessal'io 
aereseimo, des inforrnarao aos guardii)l's das leis, e ex
pressuriio pOl' eserito 0 qllc parece em falta; e afixarao a 
estela diante do edificio do, astiuornos eon tendo tanto 
as reh'ulamenta<;;oes anterioms quanlo as novas que di
zem respeito it Il1agistraturH dos astinomns. 
Seguindo de perto as prAtieas de adultf'.ra<;;iio estao as 

do comercio a varejn, com rdaQao ;IO qual, como 
mIl Indo, daremos primeirarnente instruQiies geraiM e orien
ta<;oes razoaveis para depois impor 1lIlla lei. A fillali
dade llatural da existencia no Estado de todo eornercio II 
vllmjo nao e a perda, mas precisaTnente 0 contrlirio poi;;, 
como poder:i urn homem deixar de ser urn bCllff'itor, Se 0 

q\l(~ faz e tol'nar igual e proporcional a distriblliQao de 
qualquer tipo de mercadoria que antes era desigual e 

dm!proporeinnal? E este e, temoR que admiti-Io, 0 efeito 
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produzido pelo pode. do dinheiro e temos que declma. 
que e ao Illesmo tempo a que cabe ao mercadoI'. 
o trabalho rnereenario, dos hoteleiros e 0 resto 
mais e alguns menos - todos preenchAln essa 
fun.;;ao, a saber, satisfazer plenamente as neeessidades 
de todas as pessoas e restabeleCAI' 0 equilibrio dos SAUS 
bAns.· Vejarnos Antan onde reputa-se 0 c<lmereio eomo 

destituido de nobreza 011 mesmo respeitabilidade e 
o que 0 tern tornado depreeiado a rim de que possarnos 
remediar legalrnente tal se nEW total ao menos 
parcialmenle. Este e urn empreendirnell to, me parece, 
de enorrne importaneia e que requer muita eoragem. 

Clinias: 0 que queres dizer? 

o ateniense: Meu earn CHnias, hem Iimitada em neu 
llIimero e rara eomo espeeie tambem e e8sa dasse de 
pessoas que tendo reeebido uma eduea.;;ao 
quando se ve as voltas corn diversas neeessidades e de
sejos, se mostra eapaz de apegar-se firmemente a mode
ra.;;ao e que, quando detem 0 poder de adquirir Inuita 

se revel a s()bria, e escolhe 0 que ede boa fIledi 
da de preferencia it quant.idade.•• A 
da massa da humanidade eexat.arnent'~ <I contrario dis
80; quando desejam, desejam i1irnitadarnente, e quan
do podern obter ganhos 1Jloderados, prefercrn se ernpe
nhar insaciavehnent.e em obter gunhofi enormes; c. c 
devido a is so que tndas as elasses cnvolvidas no eorner
cio varcjista, transllyi'ws eornereillis eln e estala
gens sao alvo de deprecia.;;ao e submelidas att< llO opd)
brio. Om, 5e alguem fizfOsst: 0 que jamais seni 
vmnt!.'; supf..Jo apenas, pOl' mais ridieulo que 
l)!~., ohrigar 0" melllOTes IH.Hnens··· em tocl!)s os 
res por llll! eerto pCrlodo a abrir e manter (~stalagmlH, 
nwscatcar ou praticlir quaisquer desses comerei"'i - Oll 

llIesllIo o!>rigar rnulheres, por HlguTna Iweessidade irws
do destino,···· II parti.:iI)lJT deHs!' mod" de vida 

entao sahenmllos qUllis de;;sas at.ividade.,; l~ <ligna do 
(kvolarnenl0 011 apngu; e He todllK essas atividadcs Pll

ern cOllfofmidudc COIll IIUla re
gra '{lW lI11p"rtlbSI' a eorfllpc,:iio, seriam hOllradas com 11 

hOTlnl qll<' ,,0 dedica a llmu rnat~ Oll lima arna .I" leik. 
Mas CO III° SI10 Ide fat.ol ll;; .:oisas agunl, qUlIndo alguhn 
(~htabf~I.~c(~ Ulna CH."'Ia, visando a prntlcur 0 eOJH(~rcio 
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varejista, rnesmo num sitio deserto, do qual distam to

das as estradas, fie nesse lugar de boa aeolhida e1fO reee 

be viajantes aflito:;, proporeionando repouso e tranqiii 

lidade HOS fustigados pOl' duras tempestades Oil 0 re

POIlSO refreseante aqucles que suportaram um ealor tor

rido 0 que faz ;:t seguir e em Iugar df~ trata-Ios como 

camaradas e lhes proporeionar presentes de amigo e 

ent.eleninlento, e os IIlHn ter como conlO He fos

scm inimigos prisioneiros que eaissem em suaR maos, 

exigindo altfssimHs somas para 0 resgate in1([110 e inex 


Hilo pratieas criminosas como esta, 110 easo de 
toel05 esses comereios, que fundamentam as queixas 
contra essa maneinl de atender neccssidades. Corn res
peito a eSi:les males 0 legislador tenl, em cada caso, que 
suprir um medicamento. Constitui urn velhn e verda
deiro adagio aquele segundo 0 qual e dWei! resistir ao 
ataque de dois inirnigos que s'~ movem de pontos opos
loS, ••••• como no caso das doen<,:lls c nluitas outras 
coisa;;. E, de fato, ° n05SO presen1.e combatc nessa mate • •••• C(HlfllJQt(t~ 0 

ria e c:ontra dois inillligos, a pohreza c a riqueza, est.a 'iJ{'dml. 
eorrompendo a alma dos seres humanos corn 0 luxo, 
enquanto aquela, pOl' meio do sofrirnento, a raz chafur
dar lIa impud,-;neia. Que remedios podercmos encoll 
trar para essa doeTHcll num Estado norteado "do en
t.endimento? 0 primeiro e '~lIIpregar II classe dos comer
ciantes 0 rniIliTllo pOSSlvel; (I segundo e pHnl 

essa dasse os honl(~ns corrup,;ao nan Ae revelaria 
uma grande perda para 0 E6Wdo; 0 h'rceiro e descobrir 
um rneio pelo qual as disposi<,:iies daqudes que S(~ dedi
earn a essa;; atividades poosarn nao se tonJar corn tanta 
facilidade contarni rmdas pcb impude.neia e II Ill/squi· 
niH'" da alma. Feitus esta;; deelara'iies, qlle nossa lei 
sobro eSSli;; materia, seja a seguinte: que no Estado dos 

'I'Je () deus estu restnurando t' fllndulldo 
novament.e, ncnhuIll dos detent.ores de tnrras que per
tenccm a~ 5.040 hahila,,6es se torne, volunt{lrill 011 in
voluntnriarnente, UTn COlllCrciante varcjisla (Ill men:a
dor,ou se ell'mlva ern qual'luer at.ividade a Hervi'l) d., pes
~OWj que Ihl'ls sao infl'lriores, a nii.o ser 'pie scja para seu 

mae Oll aquclcs de uIIla lltnda Hnterior, e 

lndos qne sao mals velh(ls do qlle .,Ie, sendo bo

lUens livres, de modo que preste servi.;;o a homenslivres. 
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Quanto as ocupayoes que sao dignas ou indignas de 
um homem livre e dificil fixa-lo legahnente; um tal di.s
eernimenw estare. mais a criterio daqueles que se tor
narrun pessoas ilustres pela aversao ou estima que ex
perimentararn em rclayao a um tipo de atividade 011 

mItra. Todo cidadao que, mediante qualquer oficio, de
diear-se a uma atividade servil podera ser acusado pOI' 
quem desejar faze-lo de estar desonrando sua familia 
perante uma hancada formada por cidadaos reconhe
cidos como os mais virtuosos; e se for deliberado que 
ele esta manchando sua linhagem paterna· por meio 
de uma ocupayao indigna, ele sera aprisionado por 
um ano, sendo afastado de tal ocupayao; fie reincidir 
Tla ofensa, ficara aprisionado por dnis anos e em easo 
de cada uma das ponsiveis condenayoes subseqiientes 
os periodos de aprisionamento serao dohrados. E eis 
Ilma segunda lei: sornente 0 meteco ou 0 estrangeiro 
poderao se dedicar ao comercio varejista. E tereeira lei 
a isso pertinente: para que esses possam ser 05 melho
res posslveis, ou os menos ruins possiveis, sendo resi
dentes ern nosso Estado, os guardioes das leis terao que 
ter em mente que sao /,Tuardioes, nao apenas daqueles 
que, sendo hem educados (por nascimento e forma\iao) 
sao faeeis de ser afastados dos modos ilfcitos e mau~, 
mas, tambern, daqueles que sao diferentes, e que se
guem sendas que tendem grandemente a empurra-los 
para n estrada do vieio, e que des guardioen) deve
rao proteger mais. Conseqiientemente, com respeit.. ao 
eomercio varejista, que apresenta tHIlta diversidade, 
abrangendo mnitas profissoes de natureza semelhante 
- com rel>peito, quero dizer, a tantos ramos dele que se 

existir, ja que considerados absolutarnente ne

c("'ssiirios itO Estado - com reia(;.ao 11 est'~s \I proced imen 
1.0 sera identieo ilquele anterionnente prcscrito para" 
nlBO afim tla ndulterayao; os gllardioes dW:i leis dcveriio 
consuhar os espeeialistas d,~ cnda ramo do eornereio 
vurejista, e '~rn suas rt1unii'ies deverilo considerar que 
pudrao de IIH~ratividllde e despesas produzin'l IITn 
rnoderado pora 0 cornerl'iHTlte, padrao que defillido teni 
que ser estaheleeido por eserito e cHjn clJrnprirnenlo 
devc~rlJ SCI' fiAcalizndo pelos agorilnolTlos, astlnortlOs 
e Of! ae:rtmomos. enda UIIl ern HUH prr'.prin cHfera. 

Uvro XI 

Mediante esse sistema, possivelmente, 0 eomercio vare
sera hene£ico para todas as classes e produzira u m 

dano minimo aqueles que a ele se dedicam nos Estados. 
Quanto aos contratos, quando alguem deixar de cum
pri-Ios - a menos que sejam eontrarios as leis ou a 
quer decreto, ou tiverem sido celebrados sob coayao ou 
de maneira injustamente compulsoria, ou no caso da 
pessoa se vel' involuntariamente impossibilitada de 
honra-Ios devido a algum acidente imprevisto - em 1.0

dos os demais casos de descumprirnento contratual, 
poderao ser movidas ayoes nas cortes tribals, se as par
tes nao forem eapazes de entrar num acordo previo junto 
a arbitros ou vizinhos. A Hefaistos· • e Atena e consa
grada a classe dos artifices,··· a cujo conjunto de artes 
devernos a organizayao de nossas vidas, enquant.o que 
Ares e Atena sao os patronos daqueles que mediante 
outras artes, estas de defe8a, asseguram a preservayao 
das obras desses artifices; •••• e, inclusive, hastant.e cor
reto que essa dasse seja eonsagrada a essas divindades. 
PaSSHIIl todo 0 tempo U servir tanto () pais ,{uanlo 0 povo, 
quer corno eomHndantes nos eombates na guerra, quer 
como fahrieuntes remunerados de instrumentos e enge
nhos. E seria deseubido que esses homens fnmdassem 
corn respeito as suas artes devido a rever~neia por seus 
aw:estrais divinos. ••••• He urn artifice deixar de exe
cutar seu tnlhalho dentrn do prazo estabeleeido por vile-
7.U (faltando ao respeito pel .. deus a quem deve sua exis
t[~rH:iu,· •• ••• preferindo, 110 seu ernbotarrwnto de espl
rito, julgar 0 dellS illdulgente devido a nfinidade qne os 
une) eome(,:ara por ser punido pdo deus e, ern segundo 
lugar, hnvertt uma lei prornulgadll de modo a enquadrar 
esse ea;;o, 11 :;aber: n1(~ ficara devendn 0 valor do traba
Iho eIll rela<;iio ao qual faltou com a pessoa quo 0 eneo
Tl1endou, e dentro de urn pra:r,o e;;talwlf,cido deveril exe
cutar 0 traimlho grulllitarnente. Aquele qne contrata urn 
I.mhalho, a lei da. 0 rncsll10 eonselho que deu flO vende
dor, no sentido de nan superestimar sell trabalho, Oil 

<:olo('u-Io acima do seu valor estrito; faz [) lIHOsma pres
n qnem realiza 0 trabalho, pois de, 0 HrttlSao., 

segllramente conhece 0 devido valor. Nlllna .:idade de 
honwns livre;;, (~ "rrado que nm artifice tent", por 
IllI,io de sua arte (UIH' e essen(:ialmenle v(~rdadeira e 
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sincera 0), artificiosamente com as pessoas leigas, 
caso em que a pessoa prejudicada do recurso de 
proceHsar aquele que 0 prejudicou, Se, por outrn lado, 
algllem que tenha feito urn pedido a urn artifice, deixa 
de pagar seu sal:'irio devidamente de acordo com 0 con
trato legal, rnenospreza a Zeus, 0 patrono do Estado e 
Atena, que sao s6eios na constitui9ao, desta forma dis
solvendo grandes associa90es por amor de urn pouco de 

entao com ° apoio dos dellses a seguinte lei vini 
dOH Iiames que Ilnern " Estado: lodo aqude 

que tiver previarnente recebido urn trabalho encomen' 
dado e deixar de pagar 0 pre90 dentro do prazo contrata
do ficara obrigado a pagar 0 dobro do prevo; e se de 
perrnitir que transcorra um ano, embora em n08SO Esta
do 0 dinheiro de uma maneira nii.o represente ju
ros em todas as vezes que e emprestado, no caso em pau
ta 0 devedor tera que pagar mensalrnellte 0 juro de urn 
6bolo por cada dracma devida; 0 e as a<;:oes relativas a0 

esses casos ocorrerao perante as cortes txibais. E agora 
que mcncionamos os artifiees em geraL seria acertado 

de passagem, 

• • • ou 
nessa materia. Tal como no caso dos outros artifices [de 
que falamos anteriormente], ja que ('sses formam, por 
assinI dizer, uma outra de artesaos, sernpre que 
qualqucr um dcles, seja voluntariarnente seja sob ordens, 
empreender qualquer trabalho pt'lblieo e exeeuta 10 hem, 
o cidadao favoreeido que prestaI' as devidas honra~ a mise 
homem pagando-Ihe devidarnente () salario do soldado 
sera. eontinuamente louvado pela lei; mas esta ° reprova
ni se ja tiver anteriorrnente sido favorecido poc 
nnbre a9ao militnr e nao tiver pago pOl' cIa, no 
toeante a essa mal.eria, que 5e forrnule esta lei, unida ao 
1011 VOl' - Ilma lei que mais aconsclha do qllt' obrign 0 

(:onjunto dos ..,idadaos a utribuir uma t'eguuda dasse de 
honra a ess'~s bravos homens que seja pOl' fll<;:Hnhas cora, 

seja pOl' sell destrlO eomporlnJlwnto na guerra, re
velam-se 05 protetorcs do E;;tado, e segllndo daBsc de 
honra porquc a nrirneira catribuida 

() 
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Provideneiamos regulamentavoes para a maioria das 
mais importantes transa90es negoeiais ('~ntre ~eres huma
nos, exeeto aquela~ que concernem aos 6rfao~ e a tutela 
dos 6rfaos por parte dos guardiDes; assim, ap{)s essas re

das 

morte e imi
nenle de dispor de seus bens 011 na situa.,;i'io criada por 
Ilt{ueles que morrem acidentalrnente sem terem feito um 
testamento, E foi em fun.,~a.o da complexH e difieil nHtu
reza desses casos, CHnias, que empreguei a ne
cessariamente, E e de fato impossivel deixa-los sem regu

aos indivldllos e possivcl indicar os mais 
tanto contradit6rios entre si quanto con 

trarios flS I",is e as disposi<;:oes dos vivos e, mesmo, ate 
eontrarios as suas disposiyoes na 
antes de lie proporeul a fazer um testamento e que 
qualquer testamento que alguem fa.,;a mmeya reeeber 
validade absoluta e ineondieional) indepcndentemente 
de sua condi.,;ao mental ao fim da vida, pois a mainria 
de nos nos encontrarnos nllrna condi~~ao mental mais ou 
menos embotada e debilitada quando imaginarnos que 
nossa morte esta pr6xima, 

Clinias: 0 que quef(~s dizer eom 

o atenieflse: Urn ser lmrnano na imineneia d", morrer, 

Clinias, nao e uma pessoa faeil de se lidar, e e 

<Jue transborda Huma loquaeidade que sc revda SIlIIla

mente pmigosa e problematica para um 


Clfllias: Como assim? 

o ateniensc: Visto que afirma ser (j senhor de tndo que 
experimentn geralmente uma indinayao para 

cumpor lIm diseur80 eivado de c(,lera, 

C{fnios: Que discun;o~ 

() atenieflse: "() deuses! ", de hrada, qlJe mon~trllosa 
indignidade sera se nan me for permitido em absoluto 
dar, flU nao dar, minIms pr6prias ,~oisas a quem quer 
que eu queinL, e nwis para urn, m(~IlOS para Olltro, de
pendendo de quanto se revclaram bOilS OlJ lllallS eorni 

quando forarn fartmU('llte ter;tadoH I:nl mmllentos 
de Imazda;;1 dn velhice " outl'OS aconteci, 

mellto;; de loda ordem." 
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Cl£nias: E nao achas, estrangeiro, que 0 que ele diz e 

certo? 

o atcniense: 0 que eu acho, CHnias, e isto: os legisla
dores de outrora foram tibios e promulgararn leis dc 
pou(:a visao e eonsiderando superficialmenle os as~un
tos humanos, 

Clinias: Mas 0 que queres dizer? 

o ateniense: Foi au'aves do medo, meu caro senhor, da
quele di~curso colerico que produzirarn a lei pcrmitindo 
que urn homem incondicionalmente dispusesse mediante 
testarnento de seus bens exatamente como Ihe aprouves
se,· Mas tu e eu daremos UIlla resposta mais adequada

• ':PQ(lIil(l 1100 odl"lt;,lo 1,1" 
no teu Estado que estao prestes a moner, 

C[{nias: E de que maneira? 

o ateniense: "Atn~gos," n6s Ihes dirernos, "para v6s que 
nao durareis mais do que UIn dia e bastante diffeil pre
sentemente conhecer vossos proprios e eomo 
diz a inscriyao do oraculo de Delfos, conhecer a v()s 
mesmos neste momenlo. Assim eu, corno es-

esta regra: flue tanto v6s meSIllOS qll<lnto esscs 
vossos bens nao vos perteTlcem mas it totalidade de vos
sa familia, vossa raya. passada (~ futura, c mais verda
deiramente HiJ[da que toda vossa raya e vossos bens 
pertencem ao Estado; e assim ~elldo eu, deliberadarnen
te, nao cOflsentirei que ninguem vos a fazer 
urn testamento contrario an qne ., melhor, 
vos e vos induzindo em vossa !!f1iyao eausadll 
fcrrnidade ou a velhi,~e; preferirei com uma vi· 
sao que favore(,~a vossa pr6pria ra~a e Estado, estimun
do corn justi\(a a secundaria importaneia do intefl'sse 
individual. Quanto a v6s, rnostrai-I105 urna alma tltleil (' 
bcnevolelll'~ agora que partireis por estll estrllda deter 
minfLda pda I(~i natural a que esta a vida huma
Il!!: 0 n,slo de VOSilOS IlSS11ntos serao de 110,;,;>1 !'espo n";l1 , 

bilidade, e w'.s zelan:mos por todos elI'S, som exec(;iio, 
com 0 T[J(1x.illlo de Ilosoa,.; foryas". 1st .. s(,rvinl, Clillias, 
tanto como eOllsolao,:iio qUHnto pnohldio 1"lrl1 vivos e 
moribundos, (, 11 lei s.~rf:t a seguinte: todo aquei(, que 
escr,wer \Ill! testamento dispondo de S(~II:; bens, sn for 

de filbos, devera em pr'imeiro Lugar i ndicar 0 110IIIe 

do filho (do sex .. ma~eulinol que ell' julga diguo do Her 

IhaEkpEVOt;;.. ,) 1'1" ;,.,(1 
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seu hentelro,· • I' se ofereccr qualquer urn de seus ou
tros filhos a outro homcm para que eSle 0 adote, i5to 
tarnbem devcra ser pOT escrilo; e se Ihe restar 
algum filho qne HaO seja adotado em relayaO a nenhum 
lote, ••• alguern que ele tenha esperanyas de st'r envia
do por determinayao legal a nma colonia, relativamen
te a este sera permitido ao pai dar 0 que desejar de seils 
bens, exeeto 0 lotI' ancestral e lodos 05 pertenees deste 
lotc; I' se houver varios outros filh05, 0 pai dividira f'n
tre des 0 excedente do hcm patrimonial do modo que 
preferir. E He um filho ja possuir uma casa, de nao lhe 
tnmsmilira nenhulll bern, agindo de maneira semelhan
te no easo de uma filha estar eontratada para casamen
to na.o reecherl'!. bern algum), embora deva faze-Io 
51' ela nan estiver eonlratada para casamento. E se feito 
o teslamento, for deseoberto qut' urn dos filhos ou fi
lhas ja possui urn lotl' tt'rritorial, •••• este ou esta deve
ra renuneiar ao seu Iegado a favor do herdeiro daquele 
que fez 0 teslamento. Se 0 testador nao deixar filhos 
homens, mus apenas fHulheres, ele determinara para 
uma filha de sua eseolha 11m marido .~ para 5i mesmo 
urn filho, 0 indicando por eserito como sell herdeiro no 
lestamento. ••••• E se urn homern tiver urn filho, scu 
mesmo Oil adotado que morrer na iufaneiu antes de atin

a idade viril, neste caso tambem, ao razer sell testa
mento, de devera registrar por eHcrito quem sera (I su
ceHsor de seu Who, com a esperano;a de uIlla melhor SOf

Ie. Se IlIll testador nao tiver filho algllTfl. devera tomar 
llTllU .Leeium parte de seus bens ex(~edenies e 0 daru a 

pes;;oa, se assilIl (} de:;ejar, IlIas todo 0 resto 
d"vera entregar ao seu herdeiro adotado, e deste de fara 
ileu filh .. com rtnltua boa voniade e a da II;i. 
Consi.leremos agora 0 enso no qual os filhosld" ambos 
os sexosl nece5sitanl de tutore". oe uo lllorr"f, 0 em 
seu testamento norneou urn tlltor Oil tutoms para sew; 
l'iIho;; confunne a vonl.ad" e 

mas se UIIl 

bonwm morre 8em testarnento alguTII, Oll selll 11 indiea
,:ao no testamenlo de quem I.,ra u tlltela (If> SetHi 

"nt:lu os parentes mais proximos tanto do lado paterno 
quando do materno, dois de cada Indo, jUIItam.'nle corn 
urn dos fLrnigos do morto, atuaruo como lutor('s ofieiais, 

••S£iflho ~u(lcf;~;6'!i(j 

t 
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ficando a cargo dos guardioeJ; das leis aponta-Ios no caso 
de cada UIll dos 6rfaos que os necess;!.e, Tudo que for 
pertinente an tutelado e os arfaoa sera supervisionado 
por quinze dOB guardioes das lei:;, os serao os rnais 
velhos de todo 0 ,~orpo, e se dividiriio em trios de acordo 
com a ordem de idade, urn trio atuando durante urn 
ano e outro trio durante urn segundo ano, ate que cinco 

anuais transcorram alternadamente; e esse 
processo devera continuar, na medida do [)osslvet sern 
nenhuma 
E se algum lIornem moner sern qualquer testamento, 
deixando filhos que requerem tutelado, mas sem ami
gos, aqueles terao que se enquadrar ncssas mesmas 
leis. E se mOlTer num aciden!.e imprevisto e deixar fi
IlIas, sera cornpremlsivo que 0 legislador adrninistre (I 

eontralO de casamento das filhas com 0 olhar fixado 
em dois pontos de tres, a proximidade do paren
teseo e seguran<;:a do lote, ornitindo 0 tereeiro ponto, que 
urn pieli certamente levaria em considera<;:ao, isto e, a 
sele<;:ao de urn entre todos os cidadaos com base no ca
niter e conduta do cidadao para SCI' urn filho para ele 
mesmo e 11m esposo para sua filha; se for 0 caso, digo, 
do legislndor deseonsiderar iSHO devido a im 
dade de considenUo. Conseqii"ntem'~nte, a lei que pro 
rnulgarernos, da rnelhor fon!la p()~s(vd, no toeante a 
essas Inaterias sera. estiel: se urn hOInern morrer sem tes
tamento e deixar filhas, 0 ,;eu irmao que nnseen do 
rnesmo pai ou da mesma mae e que nao POShlli 11111 lott, 
tomara a filha· e 0 lote do r!lorto; na faltn <I" UIII i1'
mao, se hOl1ver urn filho do irmao, ° proeedillwnto 6.\1'1'1 
o mesmo, desde que as partes teuham idades eompatf

•• nn falta de urn e outro aplicar-se-a II mesilla 
regm ao filho de tlIna irma; em quarto lugnr H 11111 ir
ma.. do pai do mOI'to e f':m quinto ao filhn do irmao do 

.I" mo!'tn, elll sexto ao filho d(, IHlla irnul do pai, D" 
maneira analog-a, >i(' IIHl hOI!II~1Il deixll filllll~, () direilo 
(,m lennoH ,k par"Iltes(:o pn ...ed"n'l ",nlllpr!' por grans 
d(' eonsHllgiiinidlld", ascmHl(~fH.lo Hlrav{~s d" irmaos " 
l'ilhos d" irma","" prirneinlrlH'lIlc I~tn linhagmn rnascllli
rill to dep.. is ern Ii II I IHg" II I f"millina, 
()uanto il 1111 bilidmj" oil nun-lIl1bilida!!I' ,:ahen] 11 11111 juiz 
decidi-Io pOl' inspc,,:ao, ,'xumimmdo os horrwns 
tHnH~nh~ nUH t~ us H10(,,:as 11 lias aJ(~ 0 uJnbigo. E no {'aso d(~ 
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ausencia de parenteseo na familia a!.e os netos de urn 

irmiio, e do mesmo modo ate os filhos do avo, aqueLe 
entre os eidadiios que H ITIo<;:a tiver eseolhido, aSl'Iislida 

tntores, e de livre vontade lal eomo a rnoya, sera 0 

herdeiro do morto e 0 esposo de sua filha, Adernais, po
deni oconer, por vezes, ulTla eerla eseassez incomurfl de 
('A'lndidatos a noivos na pr6pria cidade, de maneira que, 

se qualquer rno<;:a fiear desorientadu quanto u encon
trar llIlI esposo no local e sabendo de alguelTl que emi
grnu para uma eolfmia, desejar que esse homem se tor
ne 0 herdeiro dos bens de seu pai, se este the for aparen

tado, de vira tomal' posse do loto··· segundo a 
<;:ao da lei; mas se de nEW tiver nenhum parenteseo com 

a rno~;n, e nao houver em todo 0 Eiltado ninguern que 
seja parente proximo, entao pOl' eseolha dos tutores e da 
filha da pessoa faleeida, de tera 0 direito de se easar com 
H mo<;:a e a:;sumir 0 lote do homeIfl scm testaTnento retor

nando da eolilnia para 0 territ6rio do Estado. 

No eaBO de mortf' sern testamento e seIn nenhurn des 
ecndente, filho Oil Caha, todos os outros assuntos esta

ran subrnetidos a previa lei; lIla" um rapaz e uma rno<,;a 

du fanlflia···· entrarao na r.asa····· vuzia como ad
mistradol'es ass()(:iados e sua reivindicuyao do lote sera 

validada, As H,ivindi<:a\,oes kmininas as heran<;:as se
rao lIa seguinte ordmn: priIlleiro, UIlla irma; segundo, 

uma filhn dl' urn irma,,; tereeiro, uma fillIn de umn irma, 
qllllrto, it irmii ,k IlIII pa i; quinto, a fi Iha dp II m irlTlao 

de 11m pai; "exto, a filhll de uma irma (h, um pui, E 
estns dnverao sel' ,~asadas com os pHrent"" Iwmen,; de 
aeordo corn () grau ,k pamllt(~SP() e direi!. .. jll 
(',,.;Iuheleeido:; pOl' I"i. Nan deixf',mos de Iwreen"r 'IIW 
trmncndo furdn lall,~i pod" rnpresental' na pruti.:a, pdo 
I'ato de, por veze:;, ..).'terrllinar dUT!lnwnt(e qUI' () parell
Ie mais pr6xirno do morto ease corn Hua parente, pare 

c"lH.lo ignorar os milhares de obstaculos que na vida 
Imrnuna imp"dem que os seres hUlTlHTlOS se r"",l;"no

rtham a acatar tais deterrninayoes ,e OR fazem 
!leI' outra alternativa, embora dolorosa, ern ensos 

"·lII ljtH' lIIIIa 011 outra dBS partes que sao obrigadm; a 
de doenyas Oll defeitm; rmm

lai" 011 fisieos, Alguns poderiam 8UpOJ' que 0 legislador 
ni'io esttl dando qua Iquer atenyao a I~ssas Goisns, mas 

n\'t(lI1~~Oo. 

do 

•••• YEVOUC;", (n,L) 

•••••... OlKOV... 

http:ascmHl(~fH.lo


• 	ut\(JU! U;lI(1 vfl3 <[)Qaloo 

gUO viciio gOCi(lOi~t(l, 

if:l() (<, °illlf;,\Cf!gC do 
r:OP<'[;Vir/or/C f:upe!<o 01: 


individuoii): po, 

V((DC!! R ditir(iP Oil '"CSft10 


cOMiQi/i,Pns c 

fl()~~f!(:~ r(lfUlf: plt6rkiO h(J,~I1

csfn,) iudiViduoO [c",6 quc SP~ 

rOann {o 

d1(~90U CVil lA' t. }(l}iflnVU'n 

cOr 

•• "'POaWo g(' (l c~!lcr, 

,jlli:3(:(: um VI. (u.f.) 

••• (i}u (:(:10, 0 po,dc, flue 

.. Nov 011 1:01t:; 

1tctl0l 
Yl:VI:cnt:; OlOV 

ot:uct:pa. n<; ylyvon 
DJ<f'J 

Platao . As Leis 

cssas pessoas estariam erradas. Em nome, portanto, do 
legislador bern eomo daquele a quem se apliea a lei va, 
mos proferir uma espeeie de preludio geml, solicitando 
aqueles que sao atingidos pelas determina<;:oes que se

indulgentes com 0 legislador 
para ele em seu zelo pelos interesses publlcos, eontro
lar tambhn os infortllnios que slIcedem aos indivi
duos,· e solicitando tambem [inversa e re~iproeamen
tel indulgencia para aqlleles que estao sujeitos a lei, ja 
que sao naturalmente incapazes ern certas ocasi5es de 
cumprir as delermina<;:5es do legislador quando estas 
provem da ignorancia, 

CUnias: Com a 1550, qual Hena a 
medida mais ra.eional a ser adotada? 

o ateniense: E necessario, CHnias, no que COIlcernfl a 
leis desse tipo e que pOT elas sao afetado~ que 
escolhamos arbitros. 

Clinias: 0 que qlleres dizer~ 

o otenumse: Poderia acontecer que urn que 
aeeitar cOino esposa a 

dando ares de superior e 

interflssado em fazer um cons()reio mais ilugtre, Ou, pOI' 
oulro lado, quando () que e impostn pelo legislador aear· 
retasse uma terrivel calamidade, ulguem podcriu ser 

u desobedecer a lei - digamos, pOl' exernplo, 
£or<;:a5se a se unir a IOlleura ou algurn 

OIltro infortllnio hediondo do corpo ou dn alma, a pon
to de tornar a vida intoleravel para a pessoa que assim 
se unisse. Deste modo, esta nossa afirmayao devera ago
ra ser forrnulada corno lei nos seguintes termos: se pro
testos cOIllra tais leis se rizerern ollvir, q ucr fe

lativos ao assunto testamento, quer relutivunlente a 
quaisqucr disposiyoes particulares, pOl' exc IIII'10 110 que 

loea aos caSIlIIlclltos; He ror susttclltado rnediullte 
mento que" lcgislador, cstando esle uinda vivo (' pm
sente, jamaig impils tal coa<;ilo nom OrdetlOiI que so to
mUHse estu lIlulher 011 aquele honwm como (~Spm;oH, 
elllbora u'ludes que agora aplicum a lei () fa<;:ulII 
sitivanwllt.(~; to He, por outro lado, HlgnIll IIwmbro du fa 
lIlilia 011 qualquer tutor in"istir na c.olIlpulsoriedad(1 da 
lei, nt.s, como 1'~gisladon~H, m;severalllOH '!lW cuheni [lOS 

a lei 0 
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quinze guardioes das leis aluarem para os Orfa08 e or
fiis como arbitros e pais. Sera a des que as partes ern 

no que toca a qualquer urna dessas questoes de
verno subrneter suas diferen<;:us, e 0 veredito dOH guar
dioes das leis tera for<;:a de lei e sera definitivo. Se, toda
via, se erguerern damores de qlIe isso reprcsenta eonre
rir poder excessivo aos guardi5es das leis, as partes 5e
rao conduzidas perante a corte d05 juizes seleciona
dos· • para que estes deliberem relativamente aos pon
tos em disputa, 0 perdedor··· sera atingido, via legis
lador, £lela Gensura e a desonra uma penalidade mais 
pesuda do que uma muIta de grande valor aos 011105 de 

sensato. 
Por eonseguinte, orfas serao suhmetidas a urna 
espeeie de segundo nascimento.···· QLlanto a como, 
ern cada caso, das serao edueadas e treinadas dcpois 
de sell primeiro nascimento, isto nos ja aborda
mos;····· e agora temo" que eOllceher alguIII meio pelo 

depois de ",ell segundo naseimento em que fiearn 
destitufdos de sun eondi<;:iio de orfaos possa ser a 
mais livre possivel de uma irnpiedosa evil miReria, con
di<,;ao a que podern ficar expostos os ddii.os, Em 
TO lugar, apontaremos legalmente os gllardi5es das leis 
paw d!~sernpenharem 0 papd de S~1I5 a proposito 
nada inferiores [am; sew, pais naturai"l; encarregare
1l1OS trE\;; dos gmudioes das lei:; para anuulmente cui
dar dos orfiios como Be f .. ;,;"em seus pr6prios filhos, jli 
tendo mh; fornecido tanto a estes quallto am; tutores 
urn adequado pre!udio de instrUt;oes referente;; a for
lIIa<;:ii.o dos {,rfilos. Pen"" que" oporturlo com deito 0 

que dissemos llnterionnente sobre !'omo as almas do!! 
morto" possllem 11m certo poder de cuidar dos aSsllntos 
hllnlallo:; depois dn I1lOrte.······ As narrativa" que COIl

ti~m essa doutl'inll sao vf'rdadeiras, ernhora extensHS; e 
"(~ pOl' um 1,1(10 e tlcertado crer lias outra,; tradi(;oes a 
resp"ito d~ssas rnat"rias, que sao llunH~rOSUH e Bohre

temos tambelll que en'r naqw'lles qUIl, 

CmIl!) leglHladores, estabelt'ceram tUiH trudi<;:iie,; como 

fatos, H nao Her que teIlhalllOS COIllO evid('nte 'lll(~ "lef! 
nan pusHaIli de t:OIIIo!etos tol"s. A.,Hilll. :'1(, e realrIlenle 

reinante, os tutores d,w('rao lerner, em 
aos dellses I10 c"u que utentanl para a 

essa a 
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SDlidiio dOB orfaos; e em segundD lugar, as almas dos mDr
tos, cujo instinto natural e zelar particularmente pDr sua 
propria prole, e demonslrar disposit,;ao arIII1Vci para aque
les que a respeitam e disposit,;ilo hostil para aqueles que 
a desrespeitam; e em terceiro lugar, deveriio temer as al
mas dos vivos, que estao velhos e que sao alvo da mais 
e1evada estima, porquanto, onde 0 ESI.ado fIoresetl sob 
bOlas leis, ns filhos de seus filhos reverenciarn os idosos 
com aftli.<i'io e vivern felizes. Estes anciuos tem vista agu
da C ouvidns atentos no observar essas materias e, se por 
um lado sa.o btlnevolcIItes corn aqueltls qUtl Btl portarn 
com justio;:a, dirigern mna justa ira aqueles que tratarn 
com TIltlnnsprezo 6rfaos criano;:as abandonadas, vendo 
ntlstes urn deposito surnamenttl solene e sagrado. A to
das tlssas autoridadtls· tanto 0 tutor quanto 0 guardiiin, 
Btl tivtlrem uma mtlra centelha de Stlnso, terao que pres
tar attlno;:no. 0 guardiao tl 0 tutor tem que demonstrar 
maximo cuidado no tocante aformao;:ao tll.reinamento dos 
6rfaos, tal como Btl tlstivtlssem contribuindo para seu 

SUSltlnto e daquelc de seus proprios filhos, dispen
sando-Ihes bondade de todas as forma;; tl no limite de suas 

entao, (pm aeatm este prehJdio ,'tlei e de 
modo all:"l.lIn abusar do orfao nao experimentara direta 
IHtlnte da (:6Iera do ltlgislador contra tais OftlJlSI'IB; porern 0 

desobtJdienttl tl que trata mal aqudtl que perdtlu pai e mae 
em todos os casos urna pcnalidade corresponden

te ao dobro daquela qUtl scria paga pdf) mal cornetido 
contra uma criano;:a qUtl tem pai e mac vivos. 
Com rtlspeito a outras orientao;:()tlS legais, quer coneer
nentes a tutores que cuidam de orfiios, quer tl 
dos qUtl sao rtlspons'lveis pda supervisao dos tutnces - se 
nao possuirtlm jll urn criterio quan to a dar £ormao;:ao a 
criant,;as livTtls du mantlira como (I fazem com seus 

filhos e como supervisionar Reus bens domestieos, 
e se nan possuimm igualmente leis que 
o:;s.:s meSHlOS ass un l.os IniuueioSHmcnte, entao leria .,ido 
sufieienttlmente plausivd formular leis relativas ao tute 
lado, na qualidade de mn ramo peculiar (~ distinto da 
lei, definindo c:om regulamentos espec:ia.i~ rmlprios a vida 
do 6rfi'i.o ern contra"ttl ("om a vida do nao-{',rfao. Mas como 
11 materia fitl apresenta, a condic;ao de t'rrffio em todo" 
e~Stls aspectos nan difer!~ II1uito daquela de qllem lern 
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pais, embora se considerarmos a houra ou a desonra 
do ponto de vista da opiniao publiea e os euidados dis
pensados, esses lJltimos estnjam num nivd cornpleta
menttl diferente. Conscqiienttlmente, em suas 
mentao,;,'ies reftlrentes aos (,rfi'ins a Itli tlnfatizou esse 
rntlsrno ponto ao mesmo tempo mtldianttl tlxortllt,;()tlS 
amello,;as. Uma ameao;:a, admnais, do stlguinttl tipo seni 
tlxtrernamente oportuna: todo aquele que for tutor de 
um menino ou de uma rnenina, e todo aqueJtl /,'lIardiao 
da lei qUtl for dtlsignado como supervisor de 11m tutor, 
deverao demonstrur tanta a.ftlio,;ao pela eriaJlt,;a da qual 
o destino fez um orfan quanto pOI' "tlUS pr6prios filho5, 
e cuidarao ciosamente dos bens de seu pupilo, tao bem 
ou, mdhor ainda, do que de StlllS propri, )8. 

Todo tutor observllni tlSSU uniea lei no destlmpenho de 
sua incumbeneia; tl tie qualqlltlr urn dtl StlUS atos com 
referencia it tal ineumbeneia contrariar essa lei, 0 rna
gistrado 0 

lei for 0 pr6pno maglstrado, " tutor, pOl' sua VtlZ 0 eon
vnca 1'0. a sn aprtlscntar perante a corte dOB jufztls seltlci
onadoti tl tera. 0 direito de eondena-Io a pagar uma IIllll
ta no dobrn do valor indicado pdos juizes. Ese for apu
Tadn pOl' nm dos parentI's da criallt,;a on pOI' qllalquer 
outro cidadiio que 0 tutor eculnado de 
maltrato em relao,;ao ao 
rank 0 lJlesmo tribunal, f, ele pagani qual:ro vezeti 0 

valor do" danos estirnados, sendo que, desta 
lima metade ini para a erian~,a e a outra rnetade para 

que Inoven 0 proeesso vitoriosamente. Qnundo 
um "rfan atingir a puberdad,\ tie for da opiniuo qw, roi 
Hlnl "11 idado, IIltl stlra permi tido mover u lila llynO rde
rente ao tutelado d()ntro de UTn perfodo de cinco anw; a 
eontar da data de expirw;ao da tuttlill. Ese () tutor per
der 0 easo, eabera [1 co!'te ilvaliar 0 teor dc, sua pl~na Oll 

() valor da mu Ita; 6(: for Ilpurado fJ ue foi um ITlllgistrado 
que por negligencill caUSOIl dano an 6rfiin, a cnrte 1'sti
mara qual a quantill que de pagar{l a 1'riI111';[\, mas He I) 

dano tlstivtlr vineulado a tratamento injusto, fllt-m da 
multa de sera afastado de sell cargo d" gllardiflO da lei, 
10 a I.mtoridadtl plJhliea do ~:stado apnntara urn outro 
para substitui-Io eom () fim de atuar eomo guardian 
das leis a favor do territl.rio f~ do Estado. 
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Entre pais e seus filhos, e filhOB e seus pais, irrompem 
desentendimentos mais graves do que 0 que se poderia 
esperar, em meio aos quais os pais, pOI' um lado, sa.o 
passiveis de supor que 0 legisiador Ihes facultasse per
missao legal para proclamar publicamcnte mediante 
arauto, se 0 desejaI'em, que seus filhos eessaram legal
mente de ser seus filhos, enquanto os filhos, pOI' outro 

reivindicam a permissao de indiciar seus pais por 
insanidade quando 5e encontram numa condic;iio ver
gonhosa em fungao da doeTl(;a e da senilidade. Tais fa
tos ocorrem ordinariamente entre homens que tern urn 
carater inteiramente mau, visto que quando apenas a 
metade deles c rna - 0 filho sendo mau e 0 pai nao, ou 
vice-versa - uma tal inimizade nao produz eonseqiiencias 
calarnitosas. Ora, enquanto em outra forma de governo 
urn filho quando deserdado nao cessaria necessaria
mente de ser urn cidadao, c necessario em nosso Esta
do (do qual estas serao as leis) que 0 homern sem pai 
emigre para urn outro Estado, js. que c impossivel que 
uma linica caS(1 seja adicionada as nossas 5040. Conse
qiientemente, e Ilecessario que a pessoa atingida legal
mente por essa punic;ao seja deserdada nao somentc 
por sell pai, mas por toda a familia. Tais easos deverao 
ser trotatins de acordo eom uma lei como esta: se 
quer homem for levlldo devido a urn impulso lameulIi
vel de odio ao desejo de, certa ou erra<iarnente, 
sur de sua propria parentela lIm daqueles que ele ge
rOll e edueou, nao Ihe sera permitido que 0 fn<;a de 
maneira informal e imediata, tendo que, ern 
lugar, munir sua propria parentela ate incluir primos e 
igualmente as pessous de parenteseo de seu filho do lado 
materno, e na prcsenc;a de todos acusanJ. seu filho, dc
lTIonstrando e01no cste mcreee, nas maos de todos, ser 
expulso da familia, c devera conceder ao filho 11m perfo
do de tempo igual para que este 5e def,mdu, argnrnen
tando que UEIO merece sofrer urn tal tratamento; e se 0 

pai 05 convencm e obtiver a maioria dos voto" (Oll seja, 
rnais da metade), voto:; estes de todOK os outros adultos 
de ambos os seXIIS, exeet" 0 pui, a lnae e 0 filho aeusll
do, desta forma e nestas eondi.;;';-)es, e de neuhuma ou
tra formH diversa, ao pai sera coneedida a permissiio 
de deserdar seu filho. E quunto ao homem deserdado, 
5e qualquer eidadiio desejar adota-lo eomo seu 
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nenhuma lei 0 impedira de faze-Io, ja que 0 carater dos 
jovens naturalmente sofre muitas altera<;oes ao longo 
de suas vidas; mas 5e dentro de dez anos ningucm se 
ofereeer para adotar 0 deserdado, entao os controLado
res dos fillios excedentes destinados a ernigra<;iio assu
mirao 0 eontrole dessas pessoas tambem a fim de que 
sejam devidamente inclulda8 no mesmo esquema de 
emigraQao. E 5e urn hornem 5e tornar extraordinaria
mente perturhado mcnta.lmente devido a enfermidade, 
a extrema velhice, a rabugiee, ou uma combinagiio de 
tndos esses males, mas sua eondi<;ao permaneeer des
percebida por tndos exeeto por aqudes que com ele vi
vem, e se ele se julgar senhor de sua pr6pria proprieda
de e dilapidar seus bens, enquanto seu filho se sente per
dido e em sew, escrupulos nao indicia 0 pai por insani
dade - nurn tal caso uma lei iiera promulgada em nome 
do filho, pel a qual de podera, Duma primeira instancia, 
dirigir-se aos male velhos dos h'1.Iardioes das leis e eOJllu
niear-Ihes a eondiQao de sell pai, diantc do que eles, de-

de uma eompleta investigavao, aconselhariio ou nao 
I) indiciarnento do pai £lor parte do filho; e 5e eles 0 aeon
selharem ao indieianwnto, atuarao por ele quando ele 
efetuar 0 indiciamento, tanto como testemunhas quanto 
como advogados; e 0 que for eondenado doravante 
nao detera rnais poder d,~ administrar ate mesmo 0 me
nor titulo de suas propriedades, e sera tido como uma 

em sua casa pelo resto de sua vida. 
Be um marido e a esposa, por dise6rdia gerada por 
diferen,za de temperamentos, nao eonseguem de modo 
algum entrar em acordo, sera cOTiveniente que fiquem 
soh 0 constante controle de dez membros do eorpo dos 
guardioes das leis, de idade mcdia, associ ados a dez 
das mulheres ellearregadas do casamento. Be estes ma
gistrarlos puderem obter uma reeoneilia,;iio, sua arbi
tragem ted. forva. legal, mas 5e os anirnos de esposo e 
esposa elStiverem tao inflamados pela eolera a ponto 
de tornarem impossivel a presen<;a da harmonia, os 
arbitros proeurarao, na medida do posslvel, outras 
ullioes adequadas para eada urn deles. E vi5tO ser pro
V9.vei que tais pessoas nan tenham um temperamento 
d6eil, os magistrados tmao que se esfor<;ar para uni-los 
a parceiros de temperamento mais docil e 
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Se 0 casal briguento nao river filhus, ou tiver poucos, 

seus membros deverao conslituir novas unifIes visando 
a tel' filhos; mas se tiver filhos suficientes, entao a fina
lidade tanto da separayiio quantD da nova uniiio scni a 
eornpanhia e a mlitua aiuda na velhice, Se a esposa de 
urn hornem morrer, deixando tanto filhos quanto filha:;, 
havera uma lei, mais aconselhadora do que eompllls6
ria, orientando 0 marido VillVO no sentido de educar as 

sem introduzir no meio familiar uma madraf' 
ta; TIlas He nao houver finlOs, 0 viuvo devcra obrigatoria
rnentf' se casar ate que tenha sufieientes filhos 

quer para sua familia, 'luer para 0 E"tado, Ese 0 mari
do morrer, deixando filh05 a lIlae das erian, 

yas devera permanecer no lar rna condi.,;ao de viuval e 
educll-1as, Mas caso Be julque que da e jovem dellmis 
para estar capacitndH a viver saudavelrnentc scm 11111 

rnllrido, seus parentes [mais pr6ximosl deverao cornu
niear 0 caso as mulheres encarregadas do casamento, e 
delihemdio 0 caso em eomurn acordo, Be houver falta 
de filhos, eles deveriio tambem agir de modo a 
at; crian.,;as, e 0 flIlmero minimo desl.as sera fixado 

lei ('onlO um de cada sexo. Quando nasee IlITJa 
nHO hll quulquer dllvida quunto a quem sejmn ~eu,; 

mas e imperioso decidir a destitH1<,;ao da crian.,;a gem
da, estabeleeeremoM a regra: em todOt; os CIISOS 

ern que Ulna escrava teve rfllao;()(~s s(Oxuait> COIn Uln es
cravo, um homern livre ou UIn escravo liberto, B criuno;u 

perteneera ao senhor dB eserava; se uma IIlIllher livre 

tiver rela';:oes com urn escravo, ° filho pertenceni ao se
nhnr do eseravo; e Be a CriBn(~'l for 0 fruto de urn st:nhor 

coni sua cscrava uu de uma senhora com SCII 

eseravo 
1l'1ctT'<',.lrlnw enviarao a 

e tal fato se torIlar 
qlle sao 
tarllente ",om sell pal parH urn oulro 

das leis euviara.o a eriaTIya d" hornem ]llIltarrJonte com 
slJa mae [Iambpm para fora do territ6rio dOl Estadoj,' 

A uegligcncia corn os pais i' algo 'llw llI~nhUIll deus e 
TH'nhu\fl ser humano sensato jarnais n'",OIlH,"darimn a 
algllelIl, devendo-se ('ntonder que () prehidio que fie ~w

gil" Hobre 0 euit.o aos dellse;.; tOUl IIIlHl COTH'XUO direta 
t~orn () euidado ou () esq\leei mento das honrab devidas 
a08 pais. As antigal'l leis, de canlter universal, mJativas 
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•• rnas qUHllto a 

••• e acr~dita (;(io 

mos que, quando as veneranlOS, lTle:;Tno sabendo que 
nun tem vida, os d"llses vivos alem [pOl' das represent a
do:;J experirnelltariio grande boa vontade e gratidao em 
relw:,;iio a nos, ASHim, se qualqller individuo tern urn 
pal 011 UlIla Inae, 0<1 urn aWl ou IIllUI av6 em sua easa 
reduzidos liineapacidade nUln If'ilo em flll1l';UO da ve

que ellquanto tiver II rna tal 
dorruistico tera qualquer esta

tua de maior POdCl', desde que dela cuide e Ihe renda 
verdadeiramellte n devido culto, 

Clinias: E sena. tua t~sse 

dtwido e vcnl11d"iro? 

o (}teniense: Ell V05 direi, pnis em w~nladc, meus ami
gos, 115SUl1t05 dess,~ jll>;tificarn UllIa exposiyao a 

ser ouvida, 

Clinios: 	Poi" p.'otisegue, 

quando I::dipo foi de-
t'onrado, invoeoll sohre sew; filhm; que eon
forme aj(~"tam todo;; us hornens furarn ,~olleedidas 

llip{,lito,····· (' illllmeros outros 
illl'IIIlCros outros filhm;, maldit;;;"s emH:"d idm; 

deus(,,, e cllrnnridas: e se ('mila eOlIlO Amintor em sua ira 

5':S qlH~ provaram darmrwIltt' "omo eslt"'; utendcm oS 
pedidos dOH pais contra seus filh"s, pois a maldil,'ao d.: 
urn pili elluneiada (~Hltra S("IS fillins e filhm; e rnais JlO

(kr08<1 do que qualquer rnuldi,;uo (k uma pt:Hsoa conlra 
nlltl'll, e corn muito maior jus!i~:u. Dianl(~ digso, 

qUi' (\ nalural aos dells('" p\'(:"lar lIlIla 

,I<: 

('xtrmna, quo: u" Sli plica,; qut: emkrcyunam aos dellses 
ern favor da felicidadfl de seus filhos niio seriHlll ouvidas 
e atrmdidas pelo!'; dellses, que se a cOlle..d!'r 
tais Mas., se a8sim foss(" jllruais seriall1 os deuses 
dislribuidores equi'inirne,s dos bellS, afirma("ut' (:(:rtumen

t" ineoHlDfllivel COIn u natlln~za dos deuses, 

••• BLKova;; 

fH'()g('n~:• .'!f;p,lr<:(wl(f~{)f(f!: 

'T)Polrin ~i' I!O~ drll~(';: 

bodi(>iOI1(J!r; (fll':U::il.,ir;iri dn 
,1I,Q;IJiil(l qlll' ;,[io ({Llrlu(Jd0~ 

(1L~(I\i{l,~; d(1 itl'I(Igm1f! qur 0(: 

,rp:rrr:[,j,io(j\, (" J.) 

~O\(l (teu~ndo I'(l!< q)na (0 

(!OIwuioiJlO dE Sim po;) dc 0 fCI. 

vinOndo, n mf'.~IHO \:rho que r,Qp 

1''\(\I',\iO d'[{WI tlO ,.90iori(l dc 
(t/llfm{p dm flindm rallll(J~ or: 

({i'lJOU, [:'"f,.rlo"f0, (1 ~rihiO 

({('"I(JnIO Q"i,\Oil (/rvo(l"r" 0 

lJi(~(l(1 0 \lfH1~'. (; ()~;t(f. i{1(~r!!fdl}(), 

fir fo"III,,' () rJt<okr1ir1o rio 
(Jrl(lQI'~r'l'lII('Aq"ir(!fI, (11.1,) 
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C[{nias: Ahsolutarnente 

o ateniense: Sustentemos, portanto, ('~)Tno 0 dissemos ha 
poueo, que uos 0lh05 dOB deuscs nao epORsivel que tenha
mos imagem mais digna de honra do que urn pai ou urn 
avo prostrado num leito por eausa da idade avaIl<;ada, Oil 

uma mae nu mesma eondio;ao. Venera-los COIn dadivas de 
honra signifiea agradar grandemente a Divindade, que, 
ern caso contnirio, nao sera compluccnte cono:;co. 0 san
tuario constitufdo por urn anc~stral e maravilhoso para 
nos,· muito mais que aquele onde 5e encnnlra Ulna ima
gem destituida de vida pois, enquanto aqueles que estao 
vivos oram por n6s quando nos deleB cuidamos e oram 
contra n6s quando nao lhes prestarnos as devidas honras, 
as imagens sem vida nao fazem nem u rna nem outra coi
sa. Assirn, todo aqude que tratar devidamente seu pai, 0 

avo e a totalidade desses an('~strais, estani eontando (:0111 

as mais poderosas imagens para Ihc eonquistarem uma 
sorte aheno;oada pelos deuses. 

C[{ni(LY; 0 que dizes e exeelentc. 

o ateniense: Todo home1ll sensalo terne e respeita as 
orao;oes dos pais, ciente de que em muitas ocasii'ies e em 
muitos casos tais s{lplioas 6e provaram efieientes. Sendo 
esta a ordern da natureza, e UJIl tesouro que cabe l18 pes~ 

soas de bern ter junto de si os Illlcestrais envelh",eendo 
atc os limites extremos da vida, e ao contnirio reprcsenta 
motivo de amargor quando des partern ainda distantes 
da velhiee. Mas para as pessoas mils des signifieaTll uma 
ameao;a temivel. E portanto que eada urn, em aeatamen
to a esscs conseLhoB, rcvereneic seus propri08 pais median
te todas as honras que Ihes sao devidas. en~ 

tretanto, fiear not6rio que hi queIn perrnanece surdo aos 
lei sera proulIIlgada para 

de gente: Be 
Estado lTIostrar-se indcvidamente neglIgente corn seus 
pais e deixar de eonsidera-loH ern tudo aeima de seus 6
Ih08 homens ou qualquer I1Ill de seus deseendentcs, 011 

meSIlIO aeima de si mesma, deixando, inclusive, de aten
der a05 seilS descjos, 0 pr6prio pai que e vilima de tal 
descllido 0 cOIllunieanl, pessoalrnenle Oil por meio de 
urn rnensageiro, aos tres gllardioes das leis rnais velhos e 
a tres das rnulheres cncarree:adas do casamcnto, e esses 
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magistrados euidariio do assunto, e punirao 0 culpado 
ao;oites 011 mandando-o para a prisao se ain

da for jovem, ate a idade de trinta anos se for homern, 
enquanto se for mulher sera subrnetida a puni~,iio simi
lar ate a idade de quarenta anos. Ese, mesrno depois 
de terern ultrarmssado esses limites de idade, 
rem em atos idcnticos de neillillencia com sens 
rnaltratarem, seriio convoeados perante uma corte cons
tituida pelos 101 eidadaos IIlais velhos da cidade; ern caso 
.I<, condenao;ao, a corte determinanl qual sera slla multa 
ou punio;ao, e nan se proibira nenhuma pllnio;iio dentro 
do limite daquilo que UIll homem pode sofrer 011 pagar. 
Se urn pai maltratado for incapaz de c01lluni(:ar 0 fato, 0 

hornem livre que vier a sabe-Io inforrnani aos 1111"1':1"''''<1

dos; se tal homeIll se omitir, sera reputado como vii e 
estani slljeilD a uma a.,:iio por danos pelas mans de 
quer pessoa que faze~lo. Se urn eseravo forneeer 
lIma tal informa.,:ao, sera rcc~mpensado com a liberda
de [nos "eguintes termos difereneiados]: sera libertado 
pelo corpo dos magistrados se for urn escravo pertencen
te quer a parte ofendida, quer aos nfensores; se perten~ 
eer a qualquer outro cidadao, () te50uro ptiblico pagani 
ao seu proprietario um pre<;o por de, e, adernais, os ma
gistradoH tomarao medida!! para que 0 informante nao 
sofra nenhuIlla vingall<;a por ter dado a 
16. tratamos sobejamente dos easos nos 
merIl envenena outro resultando na morte da vltinla, 
porem nao tratamoH ainda de maneira coml1leta de 
nenhum dos casos secundarios nos quais 
tencional e voluntariamente vilimado por meio de po
1;6es, alirnentos e ungiientos. Fazse mister uma subdi
visiio em nosso trlltamento dos caso.:; de envellenarnell
to pnrquanto, eTll flInyiin da natureza cia raya humana, 
p(:rteneem a doi,; tif'os distintos. 0 tipo que mcnciona
mos agora explieitarnente e aqncle no qual 0 danl) pro
v()(~ado e realizado contra os corpos por corpof) confor
me as leis naturais. Distinto e 0 I.ipo que utilizando sor~ 
tilegios, encantamcntos e enfeiti<;.amentos· • (como sao 
(~haJllados) nao apenas eonvence aqudm; que tentam 
causar dano que des tern () poder de faze-1o, como tam
bern convefl(~e suas vitimas que eHlao de fato Hendo atin

por aqucles que possuiriam 0 poder magieo.· •• 
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Com respeito a lodas essas materias niio e nem Meil 

perceber qual e a efetiva verdade e nem, se alguern real
mente a cOTivencer os outros. E e fllt.il Hbordar 

as alma,; dOB homens que se olham rnutuamellte reple
tos de sombria suspeita quando aconteec verem ima

gens moldudas de cera quer nas solei ras das portas quer 
nus enerllzilhadas, 011 lalvez na sepllltura de an

cestral, solicitando-lhes que esclare<;am a de 
Indos esses portentos quando nos mesmos nao susten
tamos urrUl clara aeerea deles. Por 
te, dividiremos a lei referente ao envenenamento em 

duas classes, de Hcordo com os proeedimentos que sao 
e comeyaremo" por pedir, advertir e aeon

selhar a n50 se preSlar, de modo algum, a essas pIllti
cas, arnedrontando 0 berrl eorno as COln 

ohjetos de terror, obrigando assim 0 legiRlador eo juiz 
a curar os seres humanos de tais medos, visto que, em 

primeiro aquele que tenta esse [tipo] de envene
namento na~ sabe 0 qlle estA fazendo relativamen
te aos corp05 nao for um medico experiente), 
relativamente aos sortilegios. nao for um adivinho 

ou inter prete de prodigios··). 
Dc modo que a afirnHII;ao tera fnr<;a de lei no 

que se refere au envenenarncnto: tndo que cllve
nenar alguma pessoa de modo a produzir Hill dan!) flao 

letal a propria pcssoa ou a seus empregados, on de modo 
a produzir um dano Ictal ou nau Ictal am, seu!; rebanhos 

ou suas eolmeias, sera, 5e for Hrll ru&lieo e condenado, 

pHnido com a morte; se for urna pessoa leiga, " eorte 
esti mara em sell CHSO 0 que ele devera sofrer uu pagar; e 

se for denunciado que a peaRna provoeoll 0 duno pOl' rneio 
do uso de enfeiti<;amentos, cncantamentos qualq\ler 
OIltro procedirnento similar dc cnvenenamento, apuran
d'H;C ser cssa pestwa um adivinho ou interprelC de pro

dll-,rios, sen'! execlltada; se, cntretanto, lratar-se de 
ignorantC'. da arte divinal{,r'ia, sen'! I.ratado dn mesilla 
maneira que 0 lcigo ,~nndt'T1ado por GllVClWnHmcnt.o, isto 

C, IJ corte estimara enl BGIl CHSO tmnbem 0 que Ihe pare
eel' enrto que deva de sofror ou pagar. 
EIII todos os casos eIll que algw\m CHUBa da nos a OU· 

trem mediantn atos dn vi"lencia ou rOllbo, 8n () dano for 
() agrt~ss(.r UlIlll larga Horna Ii titulo de 

Livro XI 

a parte lesada e uma pequena soma se 0 

dano for pequeno; eomo regm geml, toda pessoa devera 

em tod05 os casos pagar lima soma correspondente ao 
dano provocado ate que a perda scja ressarcida; c aJem 

disso, toda pcssoa arcara com a penalidade vinclliada 
an seu erime mediante urn eorretivo. A penalidade sera 
mais lcve no cnso de alguelll que mal devido n lou

eura de Dutra pessoa - 0 culpado seneio induzido ern fUll

,;50 de sua juventude ou por alguma raziio correlata. A 
penalidade sed mais quando a petlsoa mal 
devido a sua pn5pria IOUCllra, por CHusa de sua inconti
neneia eOIll respeito a prazeres ,~ dore~ e a illflucneia ir

resistive! de tt'rrores ou desejos, invejas e coleras ineura

vcis. E ele areani lOom 0 pagamcnto da 
pelo mau feito (visto que 0 que e feito jamais pode ser 

desfelt!)), mas a fim de que no futuro tanto ele mesmo 
quanto aqueles qlle eontemplam seu eastigo possam ou 

sua falta ou, no menOR, renun

ciaI' lluma grande medida a tal lamentavel conduta. 
POI' todas eBsas raz{ies e tendo em vista todos esses obje

tos, a lei, eorno um born arqueiro, tern que visar, enl eada 
easo, a qUHntidade de castigo, e aeima de tudo, a quan
tidade apropriada. E () juiz tera que ajudar 0 legislad( 
na exeelJ(;ao dcssa mesma tarda, quando a I(~i Ihe eonfia 

a definir;.ao do que 0 reu tom que sofrer ou pagar, en
quanto que () como lim jogador de tern 

que apresentar urn esbof;o dOB casot> que ilustram as re
gm.s do c6digo e,,;crito. E esta, {, M(~gilo e CHnlas, e a tare
fa que terernos que enrpreender agonl corn (otia a juste
za e qualidade de que formm.; capazes. Teremos qLH' ill

dicar quai:; pCllulidades serao delmminadas pam cada 
eu,,;o de roubn e violAncia, com tal precisao a ponto dos 

(1t~Il~es e filling don de\l~es "erem favorllveis a (Jue as pro 

lIlul""lJemos eom forva de lei. 
LJrna pesBoa aeometida d(~ loucura nan deve rnais apa

rcenr abertamente na eidade; os parente;; de tal pessoa 
a manterao f,~ehada ern (~asa, elnpregando para i5S0 

rneios de flell conheeimento, caso contrario 
l.erao que pagar uma multa a tilulo de peualidade. LJllla 

pessoa pertencente amais e1evada das classes de 
/;\ri05 pagadr cern draemas, nilo importando He " indivi

duo de quem nao estli cuidando e urn hommn livre ou 

http:definir;.ao
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urn eseravo; aquele que pertencer a segunda c1asse pa
gara quatro quintos de uma mina; alguem da terceira 
c1assc, tres quintos, e alguem da quarta dasse, clois 
quintos. 1-13. muitas e diversas formas de loucura. Nos 
easos que I11eneionamos agora e eausada por d.Hm(;a, 
mas ha caSOB em que e devida ao desenvolvimento e 
fomento naturais de urn temperamento ruim, a ponto 
de pessoas no desenrolar de urna rixa insignificante se 
agredirem infamemente £lor meio de berros algo 111
conveniente e absolutamente incogitavcl num Estado 
bern regulamentado. No que tange ao tratamento abu
sivo, teremos esta llniea lei para eobrir todos os casOls: 
ninguem agredira abusivamente ninguem. Se dllas pes
soas estao discutindo, uma delas falara c a OIltm eseu
tara, alternando-se, sem agressoes verbais nUltuas Ie des
controle emocionall e mesmo em relayao as eventual;; 
pessoas presentes, pois a partir dessas coiaaa 
i5to e, paiavras, brotam, realrnente, 
insustentaveis e mesmo odios e rixas 

que emprega tai5 

quase 

esta 5atisfazendo uma rudeza extrema e saciando sua 
paixao com alimcntos e brutalizando 
parte de sua alma que foi outrora humanizada 
eclucayao eOllverte a si mesmo numa fera atraves de nma 
vida de rancores, ganhando com isso 56 urn fel amargo 
por gratificar sua Nessas tod05, 
III en fe, !;e in eI i naIII a expor 0 adversario ao 
mas todo aquele que, alguma vez, se entregou a essa 
pratica ou fraeassou na de uma 
virtuosa ou perdeu parte de sua anterior gran
deza d" alma. Ninguem, portanto, jamais proferirit, sob 
qualqucr molde, tais em qualquer lugar sa
grado, em qualquer sacrificio publico ou jogos Illlhli
COS, 011 na agora 011 nUlii tribunal Oil qualquer assem
hleia puhlica. Em todos eases easos 0 transgressor sera 
punido pelo magistrado competente que, por sua vez, 
se furtar-se a esse sell dever, sera destiluido do direito Il 
qualquer distin9fio pllhliea devido ao sell descuramen
to corn as leis e sua falha quanto a fazer eumprir as 

HUCUL'\:"cn do legislador. Ese, ern OlltroS locais, urn 
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individuo nao tie abstel' de tallinguagem . quer no papel 
de agressor, quer de agredido que se defende 0 

mais velho dos cidadfios presentes devera apliear a lei 
<OAjJU"'''CUIUV do local com aqueles que dao uhrigo 
em seu corayi5es a colera, esla ma camarada: se Ial eida
dao nao 0 ele e quem fieanl 
Aeabamos por eonstatar que aquele que se torna pre
sa do habito do insulto nao (:onsegue evilar as ridicu

e n6s desaprovamos as 
quando sao fruto cia cblera. Mas c quanto ao humor 
dos e(\mico5,· sempre pronto a expor as pessoas ao 
ridiculo, n6B 0 toleraremos na sua hnguagem par sel' 
destiluido de c6lera? Ou conceberemos duas classes 
de ridiculo (0 brincalhiio e 0 serio) e permitiremos 
que as peSHoas se ridieularizem por br£ncadeira e sem 
coLera,· • enquanlo proibiremos que 0 fayam (como 
ja 0 dissemos) seriamente e movidas pela colera? De 
modo algurn deveremos voltar atras no que dissemos, 
mas termnOH que determinar legalmente a qucm COll

eBder tal permissao e a quem recusa-Ia. Urn autor de 
eomedia· •• ou de qualquer poesia iilrnbiea ou 
mutiica IIriea ser{l rigorosamente pTOibido de ridicu 
larizar II ualq uer eidadao soja atmves de palavras, seja 
alrave" de geslos· • •• COIn ou sern eMera, e 5e al

incorrer em desobedieneia os presidentes das 
••••• (I bHnirii.o no rnesmo dia terrninHn

lemenle do territ6rio do Estado, na omiosao do que 
os pn'lprios presidentes das eompeti~~ijes serao TrIul
tados em tres minas, que serao dedieadas ao deus 

festival estiver sendo realizado. Aqucles a quem 
foi concedida a permissao, eomo ja adiantamos, de 
eserever poesia corn envolvimento mutun poderao ri
dicularizar os outr08 a titulo de brineadeira e sem 

e6lera, mas nao poderiio faze
c6lera e seriamente. Esta dis

ficara a cargo do diretor geral da 
joveus: tudo que ele aprovar podera ser 
pelo poeta ao p,'iblico, mas ludo que de reprovar 0 

poeta ficara vedado de exibir seja ele rnesrno repre
sentando, seja ensinando H qllalquel' oulro alor, ho
mem livre Oil es.:ravo; se 0 fizer, sera tido como ho
meIIl vii e insubordinado perante as leis. 
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Platao - As Leis 

A compaixao nao cabe a quem padece de fome ou 0I1tra 

privayao scmdhante, mas a quem, embora, praticando 
a temperanya ou qualquer outra virtudc, ou parte dela, 
se torne viti rna do inforrunio, Diante disto seria espanto
so realmente que no seio de urn Estado e de acordo com 
sua constituiyao,' supondo que esse Estado Fosse mode
radamente bern organizado, uma tal pessoa (escravo ou 
homem livre) Fosse tao cabalmente abandonada a ponto 
de ser reduzida a completa indig€mcia. Ern razao disso 0 

legislador poderia seguramente no to<:ante a esses casos 
promulgar uma lei assim: nao havt;r:i mendigos no nos
so Estado e se alguem tentar praticar a mendicanciH, de 
modo a sobreviver esmolando interminavelmente, os ago
ri'momos 0 expulsarao da agora e 0 corpo dos astinomos 
o expulsani da <:idade, bem como ele sera bH nid.. de q u<ll

quer regiao do territ6rio para fora deste pelos guardii'ies 

do campo (agr8nomos), para que todo 0 pais fique intei
ramente livre de uma tal criatura, •• 
Se urn escravo ou escrava danificar algllm bern qUt~ nao 
pertenya ao seu senhor, sem que 0 proprietario prejudi
cado tenha para isso contribuido por seu descuido ou 
falta de jeho com 0 objeto, 0 senhor do escravo fHn) .. 
devido e pleno repHro do dHno Oil entregara a p(~ssoa do 
escravo culpado, Entretanto, se 0 sen hoI' a qlJ(;m foi f"ita 
a redamayao alegar que easa foi malizada devido a 11m 
acordo escuso entre 0 autor do dano e a pHrte prejlldiea
da para que ele - 0 senhor do eseravo - fosse destituido da 
propriedade do escravo, Ihe sen} perrnitido processar 0 

autor da reclamayao sob a acusayao de conspinH:no; s(~ 
obtiver vitoria no caso, recebeni 0 dobro do preyO esti
rnado pela corte para 0 eseravo, mas se nao a obtiv(~r, 

tera nao so que cobrir 0 prejuizo sofrido peb parte pre
judicada, corno tambem abrir mao do escravo. No "nso 
d" dano provocado a propriedade alheia pOl' urn animal 
- mula, eavalo, cao ou qualq\l(~r outro - 0 dono devera de 
rnaneira sernelhante prover a devida conlpenSayao. 
Nos (~asos de IIH1 vontadc de prestaI' lesleml1nho, a(pwle 
que ne('.essitar do 1estemunho de alglH'm que se rwga 
a apn;sentar-se ('.omo testeITlUllha p .. derLl "ita-Io, cliall
te do que a peo;soa citada compan~ceni a eena do pro
cesso; se tiver ciencia dos fatos Ipertin(;ntes] e mostrar
se prestativo quanto a prestar () testenlllllho Ipara for
mayao de evidenciaj, que testemunhe; se, contl1do, 
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negar ter conhecimento dos fatos, jurani em nome dos tres 
deuses, a saber, Zeus, Apolo e Temis yue desconhece os 
fatos [rcferentes ao pro<:esso], apos 0 que sent dispensa
do do processo, Todo aquele que for convocado para tes
temunho e nao atender a convocayao estara legalmente 
sujeito a ser processado por danos. Ese urn dos juizes for 
convocado para prestHr testemunho, ficanl impossibili
tado de votar no julgam"nto do proc"sso d"pois de pres
tar testemunho, Sera permitido a uma rnulher livre corn 
idade superior a quarenta anos prestar testernunho e dar 
suporte a uma contestayao, sendo-lhe tarnbern permiti
do, se nao tiver marido, mover uma ayaO; se nao 0 tiver, 
entretanto, so Ihe sera permitido pr"star test"munho, Es
cravos, escravas e crianyas sornente poderao testemunhar 
e dar suporte a contestayi'ies ern ('asos de homiddio des

de que forneyam garantia suficiente de que permanece
rao a disposiyao [da corte] ate 0 final do julgamento do 
pn)(;esso se algllem denunciar seus testemunhos como 
fabos, Qualquer urna das partes que se opoem Hum pro
ccsso podcra dcnunciar toda ou parte da evidencia cons
titllida por testernunho desde yue alegue que falso teste
nnmho foi dado ant(;s da decisao final da ayao. As de
nUIH:ias serno conservadas pdmi magistrados quando ra
tificadas por arnbas as partes, laeradas e apresentadas 
no jlllgamenlo do processo quando a sinceridade dos tes
temullhos for considerada diseutivcl, dando margern a 
possibilidade d(; falso testelllunho. Se uma pessoa for eon
denada duas vezes por falso testemunho nao sera mais 
obrigada a prestar testernunho e se 0 for tr~s vezes nao 
Ihn s(~nl mais permitido testemuuhar; e se depois de tres 
cOndnIHl(;i)(;s, algllem ainda om;ar prestar teslemunho, 

Yllalquer cidadao que 0 desejar 0 denunciani aos magis
trad"s, 'lIlt' 0 conduzirao a corte; se for julgado culpado, 
s(;ni punido (:Ofll a morte, Quando os depoirnentos fo
remuo julgarnento condenados como eOlltarniuados pel 0 

falso testernunho e determinaudo a vit6ria do gallhador, 
se mais da rnetade dos depoimentos (testemunhos) for 
eondenada, a ayao que foi perdidH por causa deles sera 
anulada, e havera Ilma discl1ssao e 11m julgarnento para 
ddinir se a ayao foi Oil nao foi decidida corn base nos 
depoirnentos em questao, e pelo vemdito agora atillgido, 
seja qual for, 0 resultado das previas ayi'ies sera final
mente detenllirHldo, 
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Embora haja muitas coisas belas na vida humana, ain

da assim a maioria delas adere uma especie de cancro 

que as envenena e corrompe. Ninguem negaria que a 

justic;a entre os seres humanos e uma coisa bela e foi 

ela que civilizou todos os assuntos humanos. E se a 

justic;a e bela, como negar que a profissao de advoga

la tambem nao 0 e? Mas estas belas coisas estao per

dendo a boa reputac;ao devido a uma especie de arte 

nociva, que se disfarc;ando sob urn belo nome· sus

tenta, em primeiro lugar, que ha urn instrumento para 

se lidar com os processos, e ademais, que e esse instru

mento 0 capaz de [por meio da ac;ao de defender (ad

vogar) e de prestar ajuda a alguem na autodefesaJ ob

ter a vitoria num processo, a despeitn dns argum~ntns 

envolvidos serem justos ou injustos; e sustenta tambem 

que essa propria arte e os argumentos que dela proce

dem constituem uma dadiva oferecida a qualquer pes

soa que de dinheiro em troca.•• Essa arte - quer seja 

realmente uma arte ou urn ardil artificioso aprendido 

pela experii'mcia e prMica regular - nao devera, jamais, 

se possivel, surgir no nosso Estado; e quando 0 legisla

dor exigir 0 acatamento e 0 nao afrontar da justic;a, ou 

o afastamento de tais artistas para urn outro Estado, 

se eles atenderem a isso, a lei, de sua parte, se mante

ra em sili'mcio, mas se eles nao atenderem, a lei se pro

nunciara nos seguintes termos: se alguem for flagra

do tentando reverter a forc;a dos argumentos justos nas 

mentes dos juizes, ou multiplicando processos inde

vidamente, ou auxiliando outros a faze-lo, quem dese

ja-lo 0 acusara de conduta perversa ou apoio a condu

ta perversa, e ele sera julgado perante a corte dos 

juizes selecionados, e em caso de condenac;ao, a corte 

determinara se seu comportamento e provocado por 

ambic;ao· • • ou espirito de querela; •••• se for por 

disposic;ao a querela, a corte fixara urn periodo de 

tempo durante 0 quallhe sera interdita toda ac;ao pes

soal tanto quanto qualqucr discurso de defesa a 

favor d~ alguem; se for por ambic;ao, ele devera, se for 

estrangeiro, deixar 0 territorio do Estado para nao 

retornar jamais, sob pena de ser punido com a morte. 

ko 
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Se ele for urn cidadao, sera punido com a morte por 

haver amado tanto 0 dinheiro a ponto de coloca-lo 

acima de tudo. A pena capital se aplicara tambem a 

todo aquele que for condenado duas vezes por tal con

duta movido p~lo espirito de querela. 

le1 
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o ateniense: Se alguern, na qualidade de embaixador 
ou arauto, transmitir mensagen~ falsas de ;;I'U Estado a 
urn outro Est.ado, Oil deixar de comuniear a mensagern 
autentica de qlle foi feito portador ou, em a 
quem fiear comprovado que trouxe de volta, como em
baixador ou arauto, de urn pais amigo ou hostil, uma 
resposta sob forma adulterada para t.odos estes deli
t08 sera instalado um proeesso pOl' viola/;iio da lei por 
sueril(~gio contra as mensagens I' injullyoes sagradas de 
Hermes' e Zeus, I' uma avaliayao sera feita da 
dade que devel'ao sofrer 011 pagal' 05 aeusados que 
forem eondenado8. 0 furto de bens nao e eivilizado, () 
rnubo eseanearado e vel'gonhoso: nem urn nelTI outro 
d05 filhos de Zeus os praticaram extraindo. prazer na 
frallde 011 na vio\eneia.·· Que II ingueln, portanto, se 
deixe enganar com respeito H iS50 ou persuadido 
£lor poetas ou por quaisquer perversos eriadores de 
mitm, da cren«a segundo a qual ao furtar e mubar nada 
esta fazendo de vergonhoso, mas simplesmente 0 que 
os proprios deuses fazem.··· Isso e tanto improvavel 
quanto falso; e quem quer que assim agir ilegalmente 
na.o e, em absoluto, urn deliS nem um filho de deus; e 
iS50 0 Icgislador, como lhe cabe, conhece melhor do que 
todo 0 conjunto dOH poetas.···· Aqude, portanto, que 
eseuta 0 nosso diseurso e abenyoado, e rnereeeni b/',n
vaos pOl' todos os tempos; mas aqncle que !laO 0 eHeuta, 
sen'l, em primeiro lugar, ddrontado pela seguinte lei: se 
quulquer pessoa fur tar qualquer pe«a do palrimtlIlio 
blieo, devera rcceber a mesrna punic;;.i'io, seja a pec,;a gran
de ou pequella. Pois aquclc que furta urn objcto peque
no furta movido por identica Ilvidez, embora corn IlIfmos 

poder, enquanto aquele que 5C apropria de urn 
que nilo depositou pro,Juz dano t.otal, em vista do 

que a lei julgu certo nuo infligir urna penalidflde menor 
a urn transgressor do que a ol1lro porque 0 furto do 
meiro foi menor, mas preferivelrnente porque n 
{, ainda possivel mente cunivcl, () segundo incunlvel. Des

te modo, se alguern for eondenado por fu rto de qualq lIcr 
item do DatrirntHlio publi(~o numa enrte, send" 011 e5

domiciliado ou ebcravo, JWHtes eaHus, jn que 
de (! provavdmente curavel, a eorte dccidira que puni 
<iao de deven\ Hofrer ou qual a rnull.a que devm'u pagar. 
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Mas no caso de urn cidadao, que recebeu a forrna\ao 
que devia reeeber - Be for eondenado por roubar e vio
lentar sua patria, tenha sido de apanhado em flagran
te ou niio, sera pUIlido pela morte, como sendo prati
camente incurave!' 
A organizayB.o militar e tema de muita consulta e de 
muitas leis apropriadas. 0 fundamento principal e 0 

seguinte: que ninguem, homem ou mulher, jamais seja 
deixado sem controle e que nem possa alguem, por 
oeasiao do trabalho seja nos momentos de diversao, 
devotar-se ao habito mental de agir por si so e por sua 
propria iniciativa, devendo viver sempre, tanto na guer
ra quanto na paz enm seus 0lh06 fixados eonstantemente 
ern seu eomandante e seguindo sua lideranya; e deve
ria ser guiado por ele mesrno nos detalhes mais Infimos 
de suas ayo..,5, pOl' exemplo, deter-se por uma palavra 
de eomando, man;har, execu[ar exerdcio's, lavar-se e co
mer, despertar a noite para mon[ar a /,'1larda ou levar 
uma mensagem, e ern momentos de perigo aguardar 0 

sinal do comandame de perseguir ou dar retirada dian
tc do inimigo; e, numa palavra, de devera instruir sua 
alma pelo habito de evitar qualquer pensamento 0\1 

id6ia de fazer qualquer coisa separado do resto de sua 
companhia, de sorte que a vida de todos devera seI vivi
da ern conjunto e mn comum; pois nao ha e nuneu ha
vera nenhuma regra superior a essa, ou melhor 011 mais 
eficiente para garantir a seguranya e a vit6ria na guer
ra, Este habito de eomandar e ser comandado por ou
tros tern que ser pratieado pacificamente desde a mais 
tcnra infaneia; porem, a anarquia· preeisara ser intei
ramente eliminada das vidas de toda a humanidade, e 
inclusive das vida;; dos animais que estao suhTlletidos 
ao ser Immano. Todas as danyas corais que sao pruticn
das devem, tambem, ter em vista a coragem na glH~rra, 
e () mesrno propl'sito Tlorteafli tOd05 os exerdeios de 
f1exibilidade e destreza, bem como 0 treinalIlt'I1to para 
sllportar a fome e a sede, 0 frio, 0 calor e leitos duro,,; 
e 0 qUl~ P. mais irnportante: todos deverao se aeostu
mar a nan comprometer os poderes naturalS da 
c dos pISs eobrindo-os com revestimentos de material 
estranho, d('sta forma arruinando a produ<;,:ao de de
seJlvolvilnento de seus nn'mrios peloH e eOllro naturai~. 
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Isto porque essas extrernidades sao eonserva
das, elas mantem no sell maximo 0 puder do corpn in
teiro, realizando preeisamente 0 contrario quando ar
ruinadag, E dessas duas extrernidades, urna e 0 coman
dante supremo, visto que por determinayfio da nature
za contern todos os sentidns principais do corpn, e a 
OIltra e 0 instrumento dos servidores rnais uteis, 
Tal 6 0 louvor devido a vida IIlilitar a que, como sus
tentamO!:l, a juventude deve ouvir, e eAtas sao suas leis: 
prestarfio serviyo na gucrra todos aqueles que forem 
alistados on que pertenyam a qualquer par
ticular. Bc alguem, por eovardia, dcixar de se aprc
sentar para 0 serviyo sem a lieen<;a dos seus ehdes, 
sera aeusado por deseryao ante os ofieiais militares 

ret.ornarern do acarnpalliento, e eada dasse 
daqueles que servirarn tomara assento sozinha for
mando um corpo de juizes, a saber, hoplitas, cavalei
ros e cada 11m dm; outros rnmos, e cOllvoear-se-a ho

perante hoplitas, eavaleiros perante eavaleiros 
e todos os outros de maneira analoga diante de 501

dados de sua mesma elasse, E todo homem que for 
eondenado nao podera mais pretender qualquer dis
tilll;,ao militar ou gozar do direito de proeessar alguem 
por eva;;ao do serviyo militar, ou al.uar como acusa
dor em relaqfio a essas acusayoes. Ease adieionar a 
isso, ° que ele deveni sofrer Oil pagar seni deterrnina
do rein corte. A segllir, quando os processoR por eva 
;;fio ao servir;o de guerra tiverem siJo total mente de
eididos, os ofieiais proced!~rfio novarnente a Ilrna n;

vista de eada e1asse de soldados, e aquele que 0 deFie
sen) julgado perante llmll corte de seus 

reivindieando eitar;oes militaTes; mas qual
qller prova 011 testernunho verbal (PH' n reivlndiea
dOl' apre!wntar terti que He referir, nao il 

guerra previa, mas exduHivanwnle 11quda eampanhn 
nn qual ele ('steve envolvido, 0 premio para cada das 
S!~ St~ra uma coroa de folha5 de oliveira, e csta deve
ra ser erguida por quem a rt,ceber jUlltamente eorn 
lllna inscriyfio, em quall/oer templo dos deliSI'S fla 
guerra de sua prefereneia para que sirva durante 
toda sila vida de prova de que cOllqUlstoll 0 primei. 
ro, segundo ou tereeiro premin, conform!, scja 0 caso. 
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Piatao - As Leis 

Se algu.ern H(! (((!Hlncar para prestar 0 servi<;o de guerra, 

mas retornar II Hua casa sem a permissao dos oficiais, 
estara sujeitn II s(!r w:mmdo de deser<;ao perante a meo

rna corte que lida "om casos de evasao do servi<;o, e as 

mesmas p'!llaS qlll! ja foram prescritas Ihe serao impos
tas, se de for "olldcnado. Todo homem quando mover 
Ulna a<;ao contra outm dt!vera honestamente temer atrair 

sobre eie, quer inteneional ou nao intencionalmente 
uma puni<;ao injusta, poio a Justi<;a e, e foi assim verda
deiramellte nOlTwada a filha do Pudor, e a falsidade e 0 

erro sao naturalmente detestados pelo pudor e a justi

<;a;· e deveni tnrub.ern acautelar-se para nao incorrer 
em nenhum abllso de justi<;a em qualquer assunto, es
pecialmente com reopeito as perdas de armas em bata
Iha, em temor de <jilt! ignorando as necessidades que 

podem justificar tais perdas, tome-se entao tais perdas 

por perdas vergonhosas e condenando-as, aplique-se ao 
inocente uma pena imereeida. Nao e absolutamente 

facil vislumbrar 0 que ha de distinto entre tais casoo, 
mas de qualquer modo e imperioso que a lei tente por 
algum meio distinguir urn caso do outro. A titulo de 

ilustra<;ao podernos eitar 0 que e narrado sobrc Patro
do.•• Supae (jlW ek tivesse oido levado a sua tenda sem 

suas armas e tivesse se recuperado, como acontectm com 
milhares de outroo, enquanto as armas que ele ernpu

nhara (as quais, (:omo diz 0 poeta, tinham sido dadas a 
Pcleu··· pdos deuses como urn dote de Tetis····) esti

vesseln em poder de lleitor····· - neste caso todos os 
homens vis daquela epoea poderiam livremente lan<;ar 
o oprobrio ao filho de Menecio por abandono d(~ ar

mas. Ademaio, ha outros exemplos de homens que per

dem suas armas ao serem precipitados do alto dos ro
ehedos ou ao eombaterem no mar ou em ravinas sub
jugados por uma oubita torrente de agua de temp,~sta

de, uu devido a outros incontaveis infortunios, que po
deriam ser indieados como consolo e justifieativa nllma 

illfelicidade tao sujeita a calunia. It correto que distin

gamos, portallto, da melhor forma que pudermos, os 
casos mais graves e mais aflitivos daqueles qtH! 0 S,]O 

rnenos. Via de regra, realmente, ° emprego dos t<~rrnos 
em qlH~st5o Cmll objetivo de censura impue uma distin
,:iio: () expn~sHii() ""elc arrojoll silas armas" nao (~SCHlprc 
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apropriada; e preciso dizer entao "ele perdeu suas ar
mas." Isto porque de urn homem de quem as armas fo

ram arrancadas mediante muita violencia nao se din! 
que ele "as arrojou", como se diria de alguem que vo

luntariamente as abandonou; os dois casos sao com
pletamente diferentes. E assim que seja pronunciada 

nos s~guintes termos a lei: se urn homem e atacado por 

seus inimigos e, portando armas, em Ingar de se voltar 
e defender-se, voluntariamente as abandona sobre 0 solo 
ou as lan<;a fora, conquistando assim para si uma vida 

de desonra pela velocidade dos pes, em lugar de uma 
morte nobre e aben<;oada mediante a bravura - no que 

diz respeito as armas arremessadas longe numa per

da dessa estirpe ter-se-a urn julgamento, mas 0 juiz sub
metera ao sen erivo 0 easo do tipo previamente descri

to, pois e preciso que se puna sempre 0 homem mau a 
fim de melhora-Io, mas nao 0 homeIll desafortunado, 

porquanto nao se tira nenhum proveito disso. Qual 

seria, entao, uma penalidade apropriada para 0 ho
mem que lan<;ou fora por nada tais potentes armas de 
defesa? Urn deus, diz-se, uma vez transformou Caineu 

da Tessalia, substitllindo sua forma feminina pela mas
culi na, mas estaria alern do poder hUlllano fazer 0 

oposto disso, caso ('outrario, a transforma<;ao invt~rsa
transforma-Io de homern IlUIIla lllulher - s('ria, talve7., 
a rnais apropriada de todas as p(~nalidades para aqudt~ 
quP, ""arroja suus arITlUs".· ••••• Sendo assirn, pUTa 

at ingir uma posi<;ao 0 mais pr6xirna possivel disso, de

vido ao arnor hurnano pela vida a 'Tualqw~r pre"o, C 

para assegllrar (P'" pelo n!sto ,k sua vida [(!bS(! ho

Tllemi possa nuo correr qual'{lHor ribco, pod,mdo sim 
vivm' sobrecarr<~gado COrti CHsa desgra<.;a 0 m{lXinlO pos
sive!, a lei coneerneIlte a esses cusos S(!dl a scguintc: 
,,(1 um hOTllem for cOlldenado ap'-)s uma HCllsa<.;iio de 

""Inll(:ar fora vergonhoslllncllte suas urnlas", rH~llhuln 

gl!neral ou qualquer outra uutoridad" militnr jarnais 
() cTllpregani eorno soldado 011 0 d(~signar{l para '1l1al

'Iller posto; caso eontrario, a autorida(k rnilitar '{lIC 
d(!signou 0 e()vard" para urn posto Sertl mllitada (l1ll mil 

dracmas., se pertencror a class(, proprid{lria lllais clevn

da, se pertencer a s('gunda dnssl' "Ill cinco mi nas, Sf' p"r
tencer [1 terc0ira, trAs IniIlHs j c se da quartu, IIlna lninu. 
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Eo soldado que for condenado ap6s ser acusado, alem 
de ser rnantido, tal corno sua pr6pria natureza 
afaslado de perigos viris, pagani tambern uma multa 
de mil dru(,rnas se pertencer a dasse proprietaria rnais 
elcvada, se da segunda cinco minas, se da terceira tres 
Ininas, e Sl~ du qllarta, luna mina, precisarnente como 
nos casos anteriorcs. 
Falernos agoru dos reparadores· que exarninarao a ges
tao dos diversos rnagi8trados, uns eleitos pelo acaso do 
sorteio para um Hno de mandato, 011troS para varios 
anos e escolhidns a partir de urn elenco de pessoas ia 
seletas. 0 que podcrfamos afirmar corn propriedade a 
rcspeito deles? Quem teni competencia para atuar como 
reparador relativamente aos magislrados em paula? E 
se suceder que algurn deles atue de maneira tortuosa 
ou que, vergando soh 0 peso de uma responsabilidade 
que Illl0 esta a sua altHra, SHa autoridade se mostre in
ferior ao que requer a dignidade de seu cargo [0 que 
fazer]? Nan ede modo ulgum faeil eneontrar urn magis
trado dos magistrados, que a todos supere ern virtude, 
mas de qualquer modo e preciso tentar descobrir al
guns reparadores de Hilla qualidade divina, Com efei
10, a situayao He aprcsenta Hssim: a dissolu,.:ao de lima 
constitui,.:ao, como a de uma estrutura de navio, depen
de de muitos fatore,; critieos, os quais - no caso dt' urn 
navio embora eRte apresente uma ullidade de nalure
za idcntica, esti'io separados em varias partes que nos 
charnanlOs pOI' rHuitos numes, tais como suportes, ten
sores c corda" de amarrayao. Ora, no que se refere a 
preservayao ou a dissoluyi'io e 0 desaparecimento de 
uma eonstitui~o politiea, 0 eargo de reparador repre
senta urn tal fator critico, e dos mais serios, pois se aqne
les que atuam como reparadores dos magistTadn:; sao 
Hwlhores homens dn quc eles, e S(~ agem irreprf'tlllSivt'l
mente TIled iante justiya irrepreensfvel, enl.an todo 0 Es
tado e lerritario f10resee e e feliz; mas se a reparOyiio 
dOH magistrados e realizuda de rnaneira diversa, mltao 
o do de ju"ti.,:a que congrega tndos os elementos 
cos em "lila unidade e dissolvido, e eonseqiJc'ntcrrwn
te as nwgistrat.urns se rornpem entre 8i, deixando de 
se dirigir para a mesIlla meta, e assim de um Enlado 
etcs fazem muitos·· e (j tornando palco do Gonflito de 
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'upmumeIHe 0 conduzem it rulna. Diante 
disto, e absolutamente imperioso que os reparadores 
sejam homens da mais rematada virtude. 
Vamos conceber que des sejam mais ou menon assirn: 
todo ano, depois do solsticio de verao, todo 0 Estado 
devera se reunir nos recintos que sao consagradns ern 
comum ao Sol···· e a Apolo, oude eada cidadao apre
sentara diante do deus····· os nomes de tres homens 
entre tndos os presentes, •••••• de idade nao inferior a 
cinqiienta ano;; que (8 excer;ao dele pr6prio) considera 
ern todos os aspeetos os melhores. Dos assim nomea
dos, serao escolhidos os que obtiverem maior mhnero 
de votos metade do mirnero total de nomeados se 0 

numeTO for par, ou no eaBO de nllrnero impar proceden
do-se 8 rejeiyi'io daquele que tiver obtido menor nume
TO de sufragios e retendo a metade par, c1assificando-os 
de aeordo com 0 IlI1rnero de volos recehidos; e se muitos 
tiverem obtido 0 mesmo numero de votos, tOl'nando a 
metade superior dcrnasiado grande, 0 exeesso sera eli
rninado pda rejpi.,:ao dos mais i(wens. 0 resto sendo 
mnntido nn lista, haven't nova vota,.:ao, continuando-se 
o rneslIlo proeesso ate que sohrern tre,s que detenham 
11m I111mero desigual de voto,;. Se, elltretanto, lodos es
ses, ou dois deles, detiverem IlIJrncro igual de votos, 0 

ussunto sera resolvido pela boa 80rte e 0 acaHO, deeidin
do-se pelo sorteio entre 0 primoiro, 0 segundo e 0 ter
celro, eoroando-os com <:o£ou;; de foHms de oliveira; e 
quando tiverem llssirn prerniado os eidadi10s rnais dis
tinto:,;, [os cidadaos] rari'io esta prncIamayao ptiblica: () 
Est.ado dos magnesios, que pela gru"a da Divindade, 

preservado, apreSf'ntou a I Ielio (0 deus-
os tres 111[1]5 virtuosos entw seus proprios 

e agora 05 dndiea, de acordo com a antigo lei, na quali
dade de uma oferla I'onjullta a Helin e Apolo como seils 

frutos IlHlis seleton por tanto tmn]lo paru 0 

descmpen ho de sua tard'a judicial qllanto pcrrnune,.:am 
des fieis ao julgamento de que foram ()bit~to. Doze fe

paradores serao norneado8 no prilneiro film, q1H~ con""r
vudi.o seu poder ate a idade de setcntu (' cinco anos, de 

do que tres "erao acrescentados anuuirnente. E e1c~, 
up"" termn dividido tndas as magislraturas puhlic,os mn 
doze so,.i'es, empregari'io toelos os te;;tes r(, reeu rso,,] de 
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nvesttga<,flo aplieaveis aos rnagistrados [que ~ao homens 
livre~l. EnqlHllIto utuarem e.omo reparadores, residirao 
nos n'cintos cOllsagrados a Apolo e Helio, onde foram 
escolhidos. Eles julgadio (seja cada urn individualmen
te, seja ()(:llsiollulrnente ern conjunto), 05 lllagistrados da 
cidade que estun deixando seus cargos e divulgarao na 
agora as penas e multas em que incorrerarn os 

dos segundo" julgamento dos reparadores. Se algum 
desses magistrudos nao reconhecer 0 fundamento da seTl
ten"a, e1e (:OIlVO(,ara. os reparadores perante os jUlzes se
lecionados; He estes 0 ahsolverem da condenat,;ao dos 
reparadore,;, e1e podera, se 0 desejar, mover e.ontra os 
proprios reparadonls uma acusavao; se, ao eontrario, de 
for reconhecido como culpado, no caso da pena indica
da pelos rcparadores ter sido a morte, nada mais S~ po
dcra fazer a nao ser executa-Io (sendo posslvel apenas 
uma morte); em S~ tTatando, de penas que poSe 
sam ser duplicadas, ele pagani 0 dobm. 
Quanto aos exame" de repara<;ao dos pr6prios reparam 
res, convem que (lu"amos quais sejarn e como devarn ser 
eonduzidos. Durante suas vidas esses homens, que fo
ram julgados dignos de receber do Estado na slla totali
dade 0 mais emiIl~Ilte de todos os cargos, terao para 8i os 
primeim8 assentos ~m todos os festivais; e sera tarnb'~l11 
de dentre e1es que serao eseolhidos os ehefes de toda rnis
sao sagrada enviada para partieipar de quaisquer sacri
ffcios publieos, congressos ou outras assembleias stlgra
das dos gregos; so a igualmente, sera reservada a 
coroa de louTO. Todos des serao saeerdotes de Apolo e 
Helio e todo ano aquele entre des que tiver sido conside
rado 0 primeiro dos nomeados sera 0 sumo saeerdote, e 

seu nome serti 0 nome do ano para que sirva de padrao 
de tempo para mediI' a propria vida do Estado. (,)ullndo 
lII()rren~lIl, slla ao publico, flln~ral e sepulta
mento Hera.. distintos daqlleles dos OIltrns eidadiios; Iles
tas oGasioes apenas trajes brllucos serno IIsados e nao ha
v"ra quaisquer gernidos onlauwnta.;i)(ls. l.im 

ze moo;us e outro de qllinze m pm,""s perrnaneeerao de cada 
lado .In esquife e calltarao alternadamcnte urn (,login am, 

saeerdotes soh forma de um hinn ern v('nlOS, c:elebrando a 

dos sacen:!ok"" diu int.eiro. Na alvora
o esquife ;;ertl carmgado Ie escoltadol 
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ate a scpultura pOl' uma centena de homens jovens (eseo
Ihidos pelos parentes do morto) que freqiientarn os ginu
sios, e a sera eonduzida pelos soldadml, tOOos 

com seus uniformes militaTes pr6prios a cavala
ria com seus c.avalos, os hoplitWi com suas armas pcsadas 
e os restantes de maneira semelhante; e ao redor do esqui
fe, os rapazcs, na dianteira, cntoarao seu canto naeiol1al e 
atras deles sCb'l.lirao as moc,;as cantando e todas as mulh& 
res que ultrapassaram a idade de tel' filhos; e 

os ::;aeerdotes e oacerdotisas como se 0 fizesscJI1 
d~ um tUmulo santificado, isto emhora sejam 

llJ1peUlUO~ de se aproxirnar de todos os outros uunlllos, se 
a voz da pitia aprovar que assim sera. A sepllltura deles 
sera construida no subsolo soh H forma de Ilma 
oblollga feila de pedra esponjosa, 0 menos sujeita 
ao dotada de leitos de pedra dispostos 
mente lado a lado; al serA depositado 0 corpo do berwaven
turodo;' toda essa sepultum sera ree.oberta pOI' 11m ou
teiro circular, em turno do qual sera plantado tim bosque, 
deixando livre) ,"omente tim lado, de sorte que neste ponto 
H lllmba possa semprc ser ampliada quando forem ncces
sarios ollteiros adic.ionais para os novos mortos a serem 

E todo ano e.ompeti..~oes de rmlsica, gin{lstica e 
hipisTlIo seruo realizadas em honra dessps mortos. 
Essas seran as r~eompensas para os repHrndores que 
passaram ine61umes pelo crivo do,,; reparadores. Mas se 

11m desses n'pllradofps, eOlllando com 0 fato 
de ser urn deito, demonstrar a fruqueza de sua natureza 
hUfnana tornando-se 111au apo',,; sua a lei conce
ded\. a quem quer que 0 d,~s."je 0) direito de ncus/i-Io e 0 

julgarnento oeorrenilla corte damaneira seguinte: a cor
le sera COlllposla primeinnncnte de guar,Ii<''ies das leis, a 

proprios reparadores vivos e somando·se!l esttl"; 

o corpo dns juizes seleeionados. E 0 aCllsador d ira no ato 
de a"usa<,;,ao que a pesson acusada eindigna de slla 
,clio ilustre e de seu cargo; se 0 acnsado for cnndenado 
sen] destitufdo de s~u cargo, de sua sepultllrn e dos de

mais privilegios que lhe foram eoncedidos; lIlas se 0 a,:u
sadnr nan cOltse/,'1.Iir ohter unl quinto dUB volOS, sera "bri

a pagar d()z~ minas se perleneer a dassc mais de

vada; sn pertencer a seguJlda, oito; se pertelll:"r 1'1 ter"!li
ra, seis; e se Iwrleneer ~l quartn datise, duas III inas. 
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Platao - As Leis 

se admire Radamanto· pela manelfa como, segun
do nos foi narrado, julgava os proeessos baseado na per-

de que as pessoRS d~ s~n tempo tinham uma niti
da crenya na existencia dos deuses e, naturalmente, as
.'lim constaiando que a maioria dos seres humanos da· 
quela eram descendentes dos deuses, entre outros 
de meSlno, como nos transmite a narrativa. Provavelnlen
te, etc pcnsava quc nao devia confiar processos a qual
quer s~r humaIl(), mas somente aos deuses, dos quais ele 
obtinha vereditos que cram, a urn t.empo, simples e nipi
dos; exigia urn juramento das partes em litIgio relativa
mente a todos os assuntos em disputa, assegurando as
8im ulIIa definio;ao celcre e segura.· • Mas, atualmente, 
como ja dissemos, urn!! certa parte da rao;a humana nao 
acredita de modo algum nos deuses e outros afirmam 
que des !laO se importanl eonosco, seres humanos, en
quanto Ulna t.~n:eira parte, que e composta pela maio
ria dos seres humanos e os entre supoe que, 
como recompensa pOl' reles oferendas e 
deu5es Ihes prestHm ajuda no perpetramento de 

os deixando impunes e livre::; de 
aeste estado de rclativa

lnellte aos seres humanos como eles agora 0 sao, 0 recur
so de Radarnanto nao seria mais apropriado nos proces
50S. Considerando-se, por quc as opinioes 
dos seres humanos acerea dos dcuses rnudarnm, Hssirn 
tambem deverao suus leis mudar. Nas a\,iies I~gais, l~is 
elaboradas inteligentemcnte devcm impcdir que as par
tes ern litigio fno;nm jll rarnent.os. Aquclc que esta moven
do 1I1lla ao;ao contra alguem deve suas nClISH
o;oes por e.~erito, mas nao prestar qualquer jurnmento, ,~ 
o acusado de maneira anaJoga devera registrar pOl' escri.. 
to slIa !legat.ivn e entreg{l-Ia aos rnagistrados scm lII1l jll 

ramento. Pois e vcrdadeiramente algo horrivcl sah(~r d(~ 
sobejo que se, por urn !ado, os processos sao 
Tlurn Estad.. , pOl" OIltro, qmlbe a rnetade dos eidadao:o; 
incorrpm em perjurio, elnbora nao tenhalIl nenhnrn ell

CTllpulo elll ~e Tf'.ullireJll 1I0B 
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esta nomeando magistrados publicos por yolo sob jnra
mento ou por trmr.~r seus votos de urn sit.io sagrado, c 
pelo juiz dos cmos ou de qualquer interpreta<,;iio musi
cal c pelos prcsidcntes e arbitros das competi0;5es de gi 
nastiea e, hfpicas, ou corn respeito a quaisquer ma!el'ias 
que, segundo a opiniao humana, nao trazem ganho para 
aquele que comete 0 perjurio. Porem ern tod05 os casos 
em que e evidente que urn grande ganho cabera 
que nega re50lutarnente e jura ignorancia, todas as par
tes ern litfgio terao que s~r julgadas sem juramcntos. E, 
geralmente, durante urn julgamellto, os Dresidentes do 
tribunal nao Dermitiriio que 

cuhiclase 
rar e ouvir 0 que e 
cOTltrario, 0 Ihe chl1rnanl a ateno;ao por des
viar-se do ponto e 0 intimara a voltar a se deter no assun 
to em pauta. No easo de residentes que tra
tam com pcrmitir-sc-a a des, como agora, 
fazer e tomar juramcntos de carater comprometedor en
tre 5i, se aS5im 0 preferirem, visto que tais homens nao 
~lIvelheecrilo no Estado c nem, via d~ rcgru, estaheleee
rao seus lares nele e eriarao Olltros como des mesmos 
para se tornarem naturalizados no pais; e com respeito 
as mi,es partic.ulares que movem entre si, tod05 gozariio 
do mesmo privilegio durante 0 julgamcnto. 
Em todos os CI1808 HOS qnais urn homem livre desobedecc 
o Estado, nii.. mediante atos que rnerc,;mll a<,;oile;;, prisiio 
ou a morte, TIIaH com a aS8untos como 0 c~ompare-

eimento a festivais, 011 (:erimi'mias pllblieas de 
1ipo semelhante assnntos que envolvern ou urn saerifi
"in '"Ill paz ou lima fml tf'rnpo de b'11erra 
ern todos esses ('.asos a primeira neeeHsidade ea rcparllo;ao 
do dano; em caso de desobedieneia, 
que 0 Estado e a lei Jlomeiam para eHsa 

cornpetente 
que desohedeee liS pc

~n"(\"!U"n aC;OJ'tc at(~ que cedarn 

483 

http:rarnent.os


• ,J ',r~rilr"l:i(l ric '"prolan r 
0111110 DCi ric :J'iewign. que 

p,I,oihin rVplIf'r!f:nl'II('Iltc () 

dnHli60iO dr. cf;!:lwlfjni,wr: CI1I 

Pr!r(Jlr/n. (H.I.) 

COWiliOil1!! o JUrHOH . 

(1<.1.) 

Platao - As Leis 

Para urn Estado que sornente produz dinheiro a partir 

dos produtos de seu solo e onde nao ha atividade co
mercial, .\ Tweessario determinar que ayao deve ser 

empreendida no toeante a emigrayao de seus cidadaos 
para paises estrnngeiros e a admissao de estrangeiros 

de outras purtes. Ao dar conselhos acerca desses assun
tos, 0 legislndor devera comeyar por utilizar 0 maximo 

de persllasiio de que for capaz. 0 intercambio entre 
Estados naturalrnente resulta numa mistura de carate

res de todo tipo, nn rnedida em que estrangeiros impor
tam entre estrangeiros costumes novos, e tal resultado 

provocaria UTH imenso dano aos povos que desfrutam 
de uma boa forma de governo e uma boa legislayao. 

Mas a maioria dos Estados nao sao de modo algurn bern 

governados, de sorte que, para eles, nao faz diferenya 
se sua populayao St~ rniscigena pela introduyao de es

trangeiros entre os cidadaos e pela visita de seus pro

prios cidadaos a outros Estados sempre que qualquer 
urn deles, jovem ou velho, a qualquer tempo ou lugar, 
deseja viajar para 0 estrangeiro. Ora, constitui uma 

polftica inconeebivel proibir terminantemente aos es
trangeiros que visitem 0 Estado ou aos cidadaos que 

visitem outros Estados, parecendo ademais, aos olhoB 
do resto do rnundo, uma postura insociavel e rude, pois 
os cidadaos aeabariam por ganhar a reputayiio de llsa

rem expressoes inamistosas e grosseiras corn os estran

geiros, como aquelas dos chamados "Atos de Expulsao 
dos Estrangeiros~· e metodos tanto tiranieos qllauto 
severos; e reputayau perante os outros, seja de bonda

de, Reja do contrario, e algo que jamais deve se ter ern 
pouca estirna, isto porque a maioria dos seres !lUnw

nos, embora estejam bern distanciados da efetiva bon
dade, nao estao igualmente distanciados da capac ida
de de julgar se os outros sao bons ou lnaus; e mesrno no 

perverso reside uma intuiyao correta e divina,· • pelo 
que Tnesmo os muitissimos seres hUlnanos que sao ex

trelnarnente perversos distingueln accrtadamente mn 
seus discnrsos e opinioes entre os melhores e os piores 
seres hnmanos. Conseqiientemente, para a rnaioria dos 

Es1ados, a exortayao que se faz no sentido de atribllir 
eltwado valor a Ulna boa reputayao Illiblica (, ullla exor
ta(~',a() certa. A regra mais correta n [nai~ iUlportante e 
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esta: que aquele que busca uma boa reputayao seja ele 
proprio verdadeiramente born e que jamais a busque sem 
a bondade (se pretende realmente ser urn ser humano 
perfeito); e alem disso, no que diz respeito ao Estado que 
estmnos fundando em Creta, seria e.onveniente adquirir 
em todo 0 mundo a mais hela c a melhor reputayao pos
sivel em materia de virtude; e se esse Estado desenvolver
se de acordo com 0 projeto, poderemos alimentar todas 

as esperanyas, como e natural, de que ele (e poucos ou
tros) estara entre os Estados c territorios bern ordenados 
contemplados pelo Sol e todos os outros deuses. 

Portanto, quanto aquestao de ir para 0 estrangeiro, para 
outras terras e lugares e a admissao de estrangeiros no 

Estado temos que agir da seguinte maneira: em primei
ro lugar, nenhum homem com menos de quarenta anos 

ten! a permissao de ir para 0 estrangeiro, para nenhum 

sitio; em segundo lugar, nao sera permitido que urn ho
mem se dirija ao estrangeiro na qualidade de indivi
duo particular, mas a permissao na qualidade de re
presentante publico ~era concedida a arautos, embai
xadores e certas comissoes de in~peyao. Seria impro

prio reconhecer expediyoes militares durante a guerra 
como visitas oficiais ao estrangeiro. E eerto que embai
xadores devem ser enviados ao Apolo pitio [em Deifos]' 
a Zeus em Olimpia, ii Nerneia e ao Istmo para partici
parern dos sacrifieios e jogos ern honra desses deuses; e 
tS ct~rto tarn bern 'Illte os ernbaixadores assirn enviados 
sejarn, tanto qllanto viavd for, os mais nlllnerosos, be
los n virtuosos possiveis - hOIllens que ganhariio para 0 

Estado Ulna alta reputayiio nos congressos sagrados de 
paz, conferindo-se-lIws uma replltat;iio gloriosa rivali
zav(,1 ("om a dt~ seus g,wrreiros. E t~sses hornens, quan
do voltarern paru casu, cIH,,;inarao a juven1IJd(~ ql1t~ as 

inst-itul</)CS polltlcas dOH out('os pUlses sao inferion~s as 
SUIlS pd)prias. Igualru'~llte, sera fl(~cessario que sejam 
ellviadas outras corniss()es (lI- inspet;iio (quando obtida 
a pcrrnissiio dos gUHnli,-,es das kis) do st~gllinte tipo: se 
qual'luer UIIl dos ('idadaos desejar illspccionar os f(,i
tos do mllrrdo ex1'~rrlO a titulo (k lazeI', nellhullla lei 0 

impcdirfl, pois um Estado (I'l<' (, incxpcriente ern mate
ria de nU1US seres hUlllatlOS e bons seres hllmanos ja

mais ",ria capaz (kvido ao sell isolalllento) de St~ tornar 
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cornpl"lUrnelll" eivilizado e perfeito, c tampouco seria 
capaz de slI/vnguardar suas leis a mcnos que ele as as
similassc, nuo apenas por fon;;a do habito, mas tambem 
por convief,:ao. Entre os membros da multidao existem 
s(~mprn, ernhora em quantidade modesta, seres huma
nOH (Iue sao divinamcnte inspirados; 0 intereamhio eom 
tais pessoas ede Hurno valor e eles nascem tanto em Esta
do;; mal governudos quanto em Estados que sao bern go
vernadOH. Para quem reside num Estado bem ordenado 
esempre aeertado empreender uma viagem de 
Gao por terra tl IIUlf em busca de tais indivIduos, 
que de proprio scja incorruptivel, e des;;e modo confir
mar quais as leis de seu Estado natal foram eorretamen
te promulgadas, c qnais sao deficientes, necessitando 
corre.:,;fio. Na IUlS('\lIcla de tal inspe<;;iio e investiga<;;iio, um 
Estado nao preservura sua perfei<;;iio, como tambem nao 
o lograra Be u inspef,:ao for mal colmduzida. 

Cltnias: Como cntao poder-se-ia assegurar esses dois 
objetos? 

U ateniense: Du lllullcira scguinte: em primeiro lugar, 0 

nosso inspetor de ulem-mur tera mais que cinqiienta anos; 
em segundo lugar, sera necessario que ele tenha se pro
vado UIIl homcm de cxeclente reputa<;;il.o tanto em assun
to!; militares quanto outros, se se pretende que ele seja 
remetido a outros Estados corn a aprova<;;a.o dos guardioes 
das leis; contudo, quando ultrapassar sessenta anos 
de idade, cessara SHa atuaGao como inspetor. llma vez 

Ilesse pcriodo de dez anos a quantidade de 
aTlOS desejada por dc e de tiver retornado Ii patria, apre
sentar-sc-,i ao COHlielho dos supervisores das leis, 0 quul 
sera um (XlrpO misto de homens jovens c velhoB, que sao 
obrigados a !Ie reunircm todo dill. entre a alvorada e 0 

naseer do sol; eOllsistira, em primeiro lugar, dos saeerdo
tes que conquislarmn as maiores condeeora<;;5es pOl' 

merito, e em segundo lugar, dos dez guardioes das leiH 
e incluirft ainda 0 ultimo diretor geral da 

eauca<;;ao nOlIIeado, bern eorno seus predecessores em tal 
cargo. Nenhum dcsse!! mernbros se apresenl.ara SOZillho, 
mas 8im acompun.u~d() de urn jovem, escolhido por d(, 
rrH~smo, de idade variavel entre trinta c quarentn anos. 
Os assllntos de sua conferencia e dis(:ursos sedio smnpre 
as leis e seu proprio Estado, e qualqller coisa de impor
tancia que possa ter aprendido em outra parte que S(~ 

486 

Livro XII 

vincule a esses assuntos, on qualquer ramo do conheci
mento que 5e julgue provavelmente util em sua investiga
<;;ao, no sentido de seu conhecimento ser proveitoso para 
uma visao mais clara das materias legais, enquanto sua 

poderia conduzir a uma visao vaga e nebulo
sa. Quaisquer dessas materias que forem aprovadas pc
los membros mais velhos terao que ser aprendidas com 
maxima diligeneia pelos mais jovens. Se algum dos jo
vens convidados ao comparecimento for eonsiderado in
digno, a pessoa que 0 trollxe sera censurada por todo 0 

conselho, mas aqueles que gozarem de boa reputa<;;ao 
seran observados pelo resto dos cidadaos, que os consi
r1erarao e observariio com especial cuidado, honrando
os quando agem corretamente, mas repudiando-os e con
denando-os adesonra mais do que quaisquer outros ho
mens caso se Wrnem piores do que a maioria. 
A este conselho se apresentara 0 recem-chegado inspe
tor que estudou as instituiGoes dos outros povos, e se 
tiver descohcrto quaisquer individuos que se mostra
ram capazes de dedarar algo a respeito de legisla<;;ao, 
edllca<;;ao ou forma<;;ao, ou se tiver ele mesmo retorna
do enriquecido pessoalmente em fun<;;ao de [preciosasl 
oh,;erva<;;oes, comllnieara tudo isso a todo 0 conselho. E 
He IflO eonselhoJ parecer que ele voltou em aspecto al
gum pior (e tampolleo Helll urn poueo melhor) de quan
do se dirigiu ao estrangeiro, ainda assim ele sera objeto 
de aprova<;;iio devido ao seu extremo zelo; se pareeer que 
retornou muito melhor, sera. objeto de uma aprova.:,;ao 

maior durante toda sua vida e £10 fa
lecer. devidas honras the seran prestadas pe!o commlho 
eili assembMia. Entrdanto, se por outro lado, tal inspe
tor par<~cer corrolnpido por ocasii'io de seu retorno, a 
despeil .. de sua pretensao a sahedoria, sera 
d(, assoeiar-se eorn qucln quer que seia, jovem 011 

se a(,atar as deterrninayoes dos magistrados. 
ver como pessoa particular, destituida de qualqucr car
go flliblico; caso se rebele contra as decisocs dos magis 
trados, sera julgado num tribunal por interfereneia nos 
aSbuntos da edueaf,:ao e das leis, e se eondenado, S(~rH 

(;mIl a morte. Neste caso, se ncnhu nI dos magis
trados 0 convocar a eomparec(;r peranl" 0 tribunal, os 
magistrados seran eensurados por ocasiiio da eont:es
san de titulos por merito. 
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Tais serao, portanto, 0 carater e 0 procedimento daque

Ie qlH~ viaja para 0 exterior. Depois dele, teremos que 
tratar em termos amigaveis do visitante que vern do 

exterior. }la quatro tipos de estrangeiros visitantes que 
requerem I1HlIH;iio. 0 prirneiro e inevitavel visitante e 
aquele q\l(~ (~s(~olhe 0 verao, de ordinario, para suas vi

sitas anuais, s(~rndhnnte a aves migratorias - e como 

aves a maiorill Id"sse tipo de visitante estrangeiro1cru
za 0 mar, tal como se tivesse asas, objetivando ganhar 
dinheiro com s(m comcrcio, e sobrevoa as cidades es

trangeiras durant" 0 estio. Tal estrangeiro precisa ser 
reeebido quando (~h(~ga a cidade nos mercados da ago
ra, nos portos e edificios publicos fora da cidade pelos 

magistrados deles ineumbidos, que deveri'io armar-se 

de cautela para que nao introduza qualquer inovagao, 
dispensando-Ihe a d(wida justiga e se relacionando com 

ele 0 estritamente necessario, na menor medida possi

vel.· 0 segundo tipo de estrangeiro e 0 inspetor no sen
tido literal da palavra, que eom seus olhos e seus ouvi
dos inspecionara twio que diz respeito as exibigoes mu
sieais: para este devera haver alojamentos nos templos 

de modo a contar com hospitalidade cordial, os sacer

dotes e guardii"ies dos templos prestando-Iht~ todo 0 cui
dado e atengao ate que depois de uma estadia de tem
po razoavd e ap6s ter visto e ouvido tudo que teneiona

va, sem eausar danos ou os ter sofrido, sera dispensa
do. Relativamente a este tipo de estrangeiro, cahen\ nos 

sacerdotes atuarem como juizes no caso de alguem ofen
de-Io ou ele ofender alguem - isto se a reclamagao nao 

for alem de einquenta dracmas. Mas se qualquer redn

magao correspondente a um valor maior for feita, 0 jul
gamento de tal estrangeiro tera que oeorrer perante os 

agorfmomos. 0 terceiro tipo de visitante estrangeiro que 
exige uma recepgao publica e aquele que provern de 
um outrn pais para 0 trato de algum neg6cio publico: 

sua recepgao devera ser feita exdusivamente pelos es
trategos, hiparcas e taxiarcas, e 0 cuidado de urn ('s

trangeiro dessa especie preeisara estar iuteiramen1e a 
cargo do oficial com 0 qual ele se alojara juulamente 

com os pritanes. 0 quarto tipo de estrangeiro nos visita 
esporadicamente, se e quc algum dia 0 fa7., mas (:aso 

venha de algum outro pais urn inspetor similar aqude 
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que nos enviamos ao exterior, vira sob as seguintes con

digoes: cm primeirn lugar, devera ter cinqiienta anos 
no minimo; cm scgundo lugar, 0 proposito de sua vinda 
tera que ser a contemplagao de algum belo ohjcto que 
seja superior em beleza a qualquer coisa a ser encon
trada em outros Estados, ou exibir a urn outro Estado 
alguma coisa que assim possa ser descrita. Todo visi
tante desse naipe dcvcra se dirigir, sem previo convite, 
as portas dos ricos e sabios, sendo ele proprio rico e 
sabio, e devera Se dirigir tambem a moradia do diretor 
geral da educagao, acreditando-se ser urn convidado 
apropriado de urn tal anfitriiio, ou a casa de urn dos 
cidadaos que ganhou urn premio por seu elevado nivd 
em virtude. E depois de ter conversado com essas pes
soas, fornecendo e rccehendo informagoes, ele partira 

como detentor de presentes e honras cabiveis que Ihe 
foram oferecidos por amigos a urn amigo. Tais sao as 
leis em conformidade eom as quais todos os estrangei
ros, de urn sexo ou outro, provcuientes de outros Esta
dos, deverao ser recehidos e que regerao tambem nosso 
envio de nossos pr6prios cidadiios, assim prestando 
honra a Zeus, 0 patrono dos eslrangeiros, em lugar de 
expulsar os estrangeiros dc nossas mesas e nossas ceri

monias, como e atualrnente feito pelos lactentes do Nilo, 
ou ainda por meio de prodamag6es selvagens. 
Be algucrn da uma garantia, d(wera da-Ia mediante termos 

"xplicitos, descrevendo toda a transat;iio nurn registro por 
escrito, e isto diante de nao mCIlos que trcs testeluunhas, 

se 0 valor envolvido for inferior a mil dracmas. 0 corrdor 
do bern eln garllntia nUlua venda atuara como fiador do 
vendt~dor caso est" tilliTllO nao detenha efetivo direito 

sobre os bens vendidos ou seja complelalnente incapa7. 
de garanlir sua posse; tanto 0 corretor como 0 vendedor 
assumirao respoT\sabilida(lt, legal. 
Se alguern quiser fa7.er uma busca na resideneia de 
Ulna outra pessoa, deveni colocar-se nu da cintura para 
cima e nao usar cinto, e depois d(, ler feito urn jura

mento pelos deuses designados Ipela leil de que ver
dadeirarnente esp(,ra ('II(Oolllrar sell bt,m JWSSH residi\\I
cia, de fara a bus(oa; aqllde cllja residcncia for objeto 
da busca the concedera 0 direilo de vasculhar sua 
casa, incluindo tanto coisas seladas q lIanto nao selad as. 
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Mas St~ alguern pretender executar a busca e a outra 
parte Ihe recusar a permissao de faze-lo, quem se de

frontou com a reeusa tomara medidas legais, declaran
do 0 valor mitirnado do bern que e objeto de busca. No 

caso da condcnu<;ao do citado perante a lei, ele pagani 
a titulo de dunos 0 dobro do valor do bern estimado. Se 

acontecer do stmhor da casa estar [ausente el distante 
de sua residcncia, os ocupantes da mesma permitirao 

que 0 reclumante realize a busca do que nao esta sela
do, e aquele que realiza a busca apora seu pr6prio selo 

no que esta selado alem de colocar na guarda disso al
guem de sua escolha durante cinco dias; se 0 senhor da 

casa continuar ausente alem desse tempo, 0 reclaman
te convocara os astinomos e entao fara a sua busca [su
plementarl na qual abrira tambem 0 que se acha sela

do, voltando a sela-Io da mesma maneira na present;a 
dos servit;ais e dos astinomos. 

Em casos de reclarnat;6es controvertidas sera necessa
rio estabelecer urn limite de tempo, que depois de trans

corrido impossibilitara a reivindicat;ao de qualquer bern 
que se alega estar de posse de outrem. 

Em nosso Estado nenhuma contestat;ao de posse envol
vendo terras e casas sera possivel, porem corn referencia 

a qualquer outra coisa que alguem tenha adquirido, se 
o possuidor usar abertamente 0 objeto adquirido na ei

dade, na agora enos templos sem que ninguem 0 recla
me, entao se alguem afirmar que esteve procurando tal 

objeto durante todo esse tempo, estando evidente que seu 
possuidor nao 0 ocultou de modo algum, perdurando 
isso por urn ano, 0 possuidor ainda conservando 0 obje

to e a outra pessoa ainda 0 procurando, findo 0 ano nao 

sera mais permitido a ninguem reivindicar sua posse. E 
se alguem usar abertamente urn objeto no campo, a des
peito de nao faze-lo na cidade ou na agora, e durante 

cinco anos ninguem reivindicar sua posse, transcorridos 
os cinco anos nenhuma reclamat;ao de tal objeto sen! 

permitida. Se 0 possuidor utilizar urn objeto apenas no 
interior de sua casa na cidade, 0 limite de tempo sera de 
tres anos; se utiliza-lo num local oculto no campo, sera 

de dez anos, enquanto se for no estrangeiro, ern qual

quer ocasiao que 0 descubra, nao havera nenhum limi
te de tempo determinado para fazer uma reclamat;ao. 
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Se alguem impedir pela fort;a que alguma pessoa com
paret;a a uma corte, quer seja 0 demandista ou suas 
testemunhas, sendo a pessoa seu escravo ou escravo de 
outro senhor, a at;ao sera anulada e invalidada. No caso 

de a pessoa obstada ser urn homem livre, em acrescimo 
a anulat;ao da at;ao, 0 individuo que exerceu a coat;ao 
sera aprisionado por urn ano e estara sujeito a uma 

acusat;ao de rapto· feita por quem desejar faze-lao Ese 
alguem obstar pela fort;a que urn rival nas competit;6es 
de ginastica, de musica ou outras cornparet;a para com

petir, quem 0 quiser comunicara 0 fato aqueles que 
presidem as eompetit;6es·· e estes darao [diretamen
tel a quem se propos a participar da competit;ao a li
berdade de participar. Se nao for possivel que 0 fat;a e 
se aquele que coagiu 0 concorrente obtiver a vit6ria, 

eles coneederao 0 premio ao eoneorrente que sofreu 
coat;ao e registrarao seu nome eomo vencedor em quais
quer templos que ele desejar, enquanto 0 autor da coa
t;ao sera proibido de fazer qualquer oferenda dedicat6
ria ou inscrit;ao relativa a tal competit;ao, e estara sujei
to a pagar por danos tenha ele sido derrotado na com
petit;ao ou tenha ele logrado a vitoria. 

Aquele que, conscientemente, receber qualquer objeto 
furtado estara sujeito a mesrna penalidade do ladrao, e 
dar abrigo a urn exilado constituira urn crime a ser pllni
do com a morte. Todos encararao 0 amigo ou inimigo do 

Estado como seu proprio amigo ou inimigo, e aquele que 
celebrar a paz ou fizer a guerra com este ou aquele parti
do por iniciativa pessoal scm 0 consentimento publico sera 
igualmente punido com a morte. Se qualquer port;ao do 
Estado celebrar a paz ou fazer a guerra por sua propria 
decisao contra este ou aquele partido, os estrategos convo
carao os autores de tal at;ao perante a corte e a pena para 
aquele que for condenado sera a morte. Todos aqueles 
que estiverem prestando servit;os ao Estado terao que rea
liza-lo sem receber presentes, e nao constituira nem pre
texto nem justificativa louvavel 0 argumento de que por 
boas at;6es urn homem deve rcceber presentes, embora 
nao deva por mas. Neste caso nao e facil tomar uma deci
sao sabia e tomada esta acata-la com firmeza - 0 mais se
guro e escutar e acatar a lei que diz: nao aceitar presentes 
na oportunidade de prestat;ao de urn servit;o publico. 
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qlle desobndecer, se condenado pela corte, sen} 
punido com /I morte sem perdao.· Quanto as contri
bui1,;()es em tlillhciro feitas ao tesouro pliblico, scra ne

cC5.~ario, por lIIuitmi motivos, que catla 
particular s,~ju avulinda e tambern que 0 c6mputo da 
renda anllul H,~jll cllln~gue pOl' escrito aos agronomo.9 

cornissllrios das tribos, de modo que 0 tesouro 
possa optar pdo lII{otodo de contribuiyao exislt,nte que 

e POSSH dt~tcrlIlinar ano a ano se uma 
propon;:ao do vllior (~stimado na totalidade, ou uma 
propon;ao da rt'llda anual atual, sem incluir os tribu
tos pagos relalivos uos rcpastos COlnuns. 

Quanto as ofercndas votivas· • aOH deuses, eeOllveniente 
a urn homem rnod('rado apmsentar oferendas de valor 
moderado. () solo t, 0 fogo dornestico sao, segundo todos, 

a tOd05 os pelo que 
consagrara I1()VUlIwnte 0 que iii esta ennsagrado [nos 

tcmplns]. 0 oum e a prata, que em outros Estados sao 
usados tanto parti(:ularmente quanto nos ternplos, sao 

passiveis de cunsar inveja; 0 marfim, que provem 
de um corpo separado de sua alma niio euma "ferenda 

pura, flllqlHlIlto 0 Cerro e 0 bronze sao instrumentos de 
guerra; de Illndt,ira e de pedra poder-se-a ofere,~er nos 
templos publicos tudo que se desde que 

pe<.;a unica; de material que seia produto de 
poder-se-a nfere('.t,r lima quantidade que 11ao ultrapasse 

a prodw,;ao mensal de ullla mulher. No easo de tecidos 
e u11tr05 materiais, () branco e luna cor emnpative\ corn 

os deuses, mas e pref:i;;o que nao sejam usadas tintu ras 
salvo no caso de decora<,;oes militares. Aves e 
imagens· •• eonstituem a maioria das oferendas aos 

deuses e Iliio poderao SCI' maiores do aq uilo que urn 
artista e capaz de executar e eompletar em urn unieo 

e todas as demais oferendas votivas serao lIloldadaK 
segundo linhas similares. 

E agora que estabclecemos detalhadamente quais e 
quantas precisam SCI' as divisoes do Estado como urn 

todo, e que estabelecemos tambern da melhor forma 
que pudemos as leis relativas a Indas as trallSa(;i">Cli ne

mais importantes, econveniente que ahordemos 

em seguida os proeedimentos judiciais. A primeiru das 
cortes sera cornposta pelns jUlzes deitns ern eonjullto 
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pelo reelamante e 0 aellsado, e que scn"lo charnados de 
drbitros, que eOllstitui urn nome mais adequado do que 
ju{zes. A corte sera formada pelos habitantes 

dos povoados e das t1'ibos divididas em doze par· 
Se a causa nan foi decidida na primeira corte, as 

partes em disputa compareceri'io perante esse" 
para UI11 easo de liligio que envolve uma ofensa maior; 

e se no segundo julgmnento, 0 acusado for 
pagara como penalidade cornplementar H quinta parte 
da quantia estimada para II registrada; e 
se, insatisfeito com seus jufzes, desejar entrar em litigio 
perante unw corte pela terceira vez, devera apelar pam 

selecionadol'l, e 5e perdp,r 0 caso l1ovalnenl,e 

uma vez e meia a quantia estimada. Do mesmo 
modo, se 0 redamante, quando derrotado na 
corte nao se satisfeito e comparecer a 
corte, em caso de vit6ria recebenl a quinta parte, mas 
em casu de derrotH, pagani a mesma frHyao da penali

dade. Ese, devido a insatisfa<.;i'io com 0 veredito anterior, 
nroced"rem Ht(~ a terceira corte, () acusHdo (como ia 

paganI, se derrotado, luna vez e meia a 

peuulluauc (' 0 aClIsudor a metade dn pellulidade. No 
que concerne iJ designa'iio das cortes., 0 
to de vagas, a instalao:;no (It, pr6prios a cada 

l11agistratlll'a, os periodos d" lempo pre:;eritos para 0 

tk eada uma dessas funeoes, 0 registro 

dos votos, os adiarnentos e I.odos os dernais JU
diciais Iw,:es';{ll'ios - lai5 como a fixayn.o pOI' sortei" da 
ordern dos julgmnelllos, r"grus referenles a 
d(, r"sponder ao illterrogat6rio da nulra parte () de corn

paree"r l<,lgo (Iue He e intirnado - e em sumu, todas as 
mat.~rias com i"so aparentadus, i{l as I.lhordmnos ante· 
riormente, IIIUS, nno OhstUlll<\ s(;Tldo a verdad(\ convem 

duas ou alt', Ires vezes. 0 vnlho legislador, ('rHre
deixar de Judo todos os detalhes deSHa 

tendo·os como trivia;s e fu(,,,;,, d" 50

eOJllpetin\ ao joVtolll legi.~lador preell
omiss()es. Ao Iidar COIll as cortes 

esse Inetodo se revelaria razoavel, llIas elll C()llexao eOIII 

os tribunais pliblicos do Estudo, e lodos aqueles do!! 
os nfieiais tem que fazer uso para administrar os 

aSS111110s q Ut' perten,em iis silas varias 
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existern ern rnuito~ Estados urn numero de pres
criyoes Icgislativas admiraveis de A par
tir destas os guardioes das leis terao que construir um 
c6digo que Hejll Ildeqllado it politica que 
estamos no momento cstruturando, eln parte pelo eon
f£Onto e eorn~vuo, ern parte suhrnetendo-as a prova da 
expericncia, nlli que (~lda uma desHaH nre,..crleoes 
considerada satisfut6ria. Estando finalmente anrovadas. 
e seladas como absolntamentc os 
dos as porao em prMiea durante toda sua vida.lodas as 
regras relativas un sileneio e diseurso discreto e 0 oposto 
destes da parte dos jUlzes e tudo 0 mais que diCerir das 
regros vigentes em 01llr08 Estados concernentes a 
<;:a, a bondade e a belezn - todas essas regras foram for
muladas ern parte, e em parte Herao formuladas antes 
que encerremos nOSHOS discursos. Todo aquele que se 
propoe a ser um juiz correio e impareial leni que alen
der a todas essas materias, tendo, tamb6m que estudar a 
exposi<;:ao eserita delas que tiver em maos, pois entre to
dos os estudos, () das regulamentayoes eontanto 
que seja corretamente estruturado, 60 que sera mais efi
ciente ern fazer daquele que a ele se devota urn ser hu
mano melhor visto que, se assim nao fosse, seria em vao 
que nossa lei divina· e admiravel ostentasse 11m nome 
aparentado a razao.· • Ademais, de tod05 os outros dis
ClIrHO;;, qller sejam de encomio 011 censura pessoal, (',om
POHtos cm verso 011 prosa, escritos ou proferidos dia a dia 
em all,\llfna reuniao a titulo de controversia ou a titulo dt; 
adcsao (amiude de feitio bastante fthill, de todos esse;; 
discursos os escritos do legislador serao a pedro de to
que; e porquanto detcm dentro de si esses escritos como 
urn antfdoto cDntra os outros discursos, 0 bom juiz guia· 
ra tanto a 5i mesmo quanto 0 Estado de maneira aeerta
da, pOiH em relay,'io ao bom ele assegurara a perrnanen
cia e 0 1tllmento do que e justo e para 0 mau 0 maior 
afastamento pOHsfvel de sua ignorancia, intemperant,ia e 
covardia, e, em slntese, de toda sua iniquidade ern geml, 
ou para todos os maus cujas opinioes sao curaveis 
pois, se para aqueles cujas opinioes estao realmente fi
xadas pdo destino indicarem a morte como cura para 
almas nessas condi<;:oes - uma observa<;:ao digna de ser 
frequentemente reitemda tais juizes e condutores de 
juizes merecerao 0 louvor de todo 0 Estado. 
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Quando todos os proeessos do ano tiverem sido 
finalmente julgados, sera necessario dispor de leis que 

a execuyao das sentenyas, Em 
que esta atuando como 

transferinl a parte vitoriosa todos os bens da parte 
condenada, salvo aquilo que esta ultima tera que ruanter 

nccessariamente; ••• e isto ele fani, em cada caso, 
imediatarnente, apos tcr oeDrrido a votayao mediante a 
proclamacao de um arauto feita na presenya dos 

ao fim do mes subseqiiente aos meses de 
sessao noti tribunais nao tiver sido celebrado urn aeordo 

com 0 ganhador do caso, 0 

o caso entregara, sob instancia 
os bens da parte perdedora; e 5e esta 

nan con tar corn recurso aIS'llm, mesmo que a diferen<;"a 
de menOH de llma dracma, 0 perdedor ficara 

de processar quem quer que seja enquanto nao 
nouvel' pago integruhnente sua divida a parte vitoriosa, 
isto embora outros possam mow;r a<;:oes validas contra 
elc. Todo aquele quc, condenado, fizer obstru<;:ao a corte 
que 0 c£Hldenoll scni convot;ado a eornpareeer ante a corte 
dos guardioes das leis pelos rnagistrodos atingidos por 
essa obstru\ian ineorretu, e se for condenado nesse 
proc(;SSO como culpHdo de subverter todo 0 Estado e silas 
leis Her{l punido com It mortc. 
A dcpois de um nomern nascer e Her criado e ter 
elc mesmo gerado e criado seils filhos, t, ler participado 
moderadamente das transa\i()es negociais, dando 011 

recebendo conforme seja este ou aqude (l caso com
pensltyUO pelos erros cornetidos, depois que liver assim 
f'Ilvelhecido devidarnente durante uma vida de aeatu
mento da lei, ehegara seu fim determinado pdo eurRO 
da natureza. No tocante ao~ mortos, hornenH /lU rnulhe
res, quais Herao 08 ritoH a serem celebrados 
(~rn respeito aos deuses do mundo subtern1neo, ou des
te mundo, eabera aos intcrpretes, como autoridades fi
nais, declara-Ios. Nao sera perrnitido que nenhllm ttl
mulo seja eonstrufdo em areas cultivaveis, quer seja 0 

1l10Ilumento pequeno ou eles oCllpal'ao aque
les sftios nos tpUlis (I solo Ii naturalrnente 
exdusivllmente a essa finalidade, a reeeber e o<oul
tar os corpos dos mortos conI 0 Inenor 
vivos, •••• POl'em no que tunge a todos os 
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por sua pn'Jprw natureza Astao dAstinados a 
alimento parH 11 humanidade, desses ningucm, vivo ou 
morto, privndl a n6s qUA estamos vivos. Os montes de 
terra IdoH tllTrtulosJ nan devera.o ultrapassar a altura 
que £lode alingir, em cint:o dias, 0 trabalho de cinco 
bomen:;. Tampouco poderao ser erigidos pilares de pe
dra de um tamanho que va atem do que necessano 
para conter, no maximo, lITn elogio da vida de urn ho
mem que COIlHistl1 de mais de qualro linbas her6ieas. 

h exposit;ao do cadaver, em primeiro lugur de 
nuo podeni permaneeeT na casa urn perlodo superior 
ao estritarnente neces6nTio para se cornprovar se se tra
ta de estado letargit,o 011 morte real Por cOnSeh'llinte, 
ern casos normais 0 tArceiro diu sen\. 0 conveniente para 
o transporte do cadaver ao tumulo e 0 funeral. Como 
em outras materias, e mister confiar no legislador, 0 

que nos induz taHlbt~TIl a nAIe acreditar quando nos 
sustenla que a alma e plenamcnte superior ao corp.. c 
que nesta propria vida 0 que faz com que cada urn de 
nos 0 que e na.da mais e do que a alma, enquHIltn 
o corpo e para IH1S a imagem concmuitantt', estando 
certo quem diz que 0 eorpo scm vida nao Csenao a iWH
gem do morlo t~ que 0 eu real de cada urn de UI'lK, que 
chamHmos de alma irnortaI· parte para pre!:ltar contas 
peranlC outrm; dellses,· • Ulna perspeetiva a ser cnCH

rada com coragem bons, Tllas com supremo terror 
mans. Mas aquele que csta morto POllCO auxilio 

pode ser pmslado. Era quando c"lava vivu que lod05 
seus parentes deveriam te-Io auxiliado, de modo que 
enquanlo vivia plldesse tel' sido () mais justo e 

e 'PIe, ao morrer, pudesse estar livre dura lite a 
vida que se sucede a esta vida da £lena reservada I'ttflte
les que cometcrtJ perversidades e crimes. Assiltl smuJo, 
nao se deve janlllis exngerar no cuidado com 0 THorlo 
pOl' supor que a carcat;a de carne que esta. sendo cnter
rada c verdadeiramente 0 nosso prtiprio parente; deve
mos, sim, supor que 0 verdadeiro filho Oll irrnao, 011 qual
quer outro parente que estejamos aflitaweTlte inuman

partiu de modo Ii promover e cumprir Heu 
destino e que e nos,;o dever fazer um uso sahio do que 
temos e despender moderadamente, por assim dizer COIllO 

se Fosse rtUm altar sem alma aos deuties subterrulleos. 
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a essa mocterat;:ao, 0 adivinho mais qnalificado 
para dizer em que eonsisl.e e 0 legislador. Que seja, por
tanto, esta a lei: urn gasto no funeral em sua totalidade 
de nao mais do que cineo minas para aqude que per
lencer a m11.is elevada ciasse proprietaria, de tres minas 
para aquele que for da scgunda classc, de duas minas 
para 0 que for da terceira e de UIna rnina p~ra 0 que 
pertencer a quarta dasse sera tido como moderado. Os 
guardioes £las leis precisarao obrigatoriamenle deseIll
penhar llluitas 0l1tl'a5 fllnt;:oes e supervisionar rnuitos 
outros assuntos, rnas de rnodo algum u menos impor
tante de suas incumbencias e manter vigilaneia contf
nua de hornells e pessoas de IDdas as idades, 
de modo que ao rim de sua vida, aeima de tudo, todos 
deverao tel' ao seu lado algum da lei para dele 
se enearregar, nomeadarnente, () guardiao que econvo
cado pelos parentes da pessoa morta na qualidade de 
mn supervisor, cabendo-lhe 0 rmSrito, se os arranjos re
lativos ao morto forem providenciados de uma manei
ra apropriada e sobria, e tam bern 0 demerito se 0 fo
rem de maneira impr6pria. A exposit;ao do cadaver e os 
demais arranjos serao efetuados ern conformidade com 
o co;;tll me rdacionado a essas rnaterias, mas convem que 
tal costurne ceda espat;o as regulamentat;:oes 
do lcgislador do Estado: ordellaI' Oil proibir que (I morilJ 

e inadequado, mas proibiremos choro e 
ruidosas fora da casa; inlerditaremos igllal

mente I) trans porte do morto a deseoberto pelng (:ami
nhos e 0 COl'O de lamcntut;oes enquanto de e transporta
do pelns ruas, c .. vdorio ser{1 fom dOH limites da cidade 
antes do romp('r do dill. Estm; serao as 

rio qlw se referI'. a tais muterias. f\quele que as 
at~alar se conservarii j';"lIlo (I., p"rllllidade,;, mas aquele 
que denobedt,eer a \lIn unieo dos /-,'uanlioes das leis, smo 
penalizado por todos des mediante Ullla peTta deeidida 
por eles mn eomum aeordo. Todo!:\ os demais 
nwntos de mortos 011 .. anoinr de cadAvercs scm Kepul
tarnento nos (:asos dos parricidas, ladroes de w-rnplos e 
erilninosos similares foram previlllllellie tratados e Ie 
gislados, de sorte (JllO llossa tart'fa de legiKlat;ao se ueba 
pre,stes a ser conduida. Mas ern todo caso, a conclusuo 

plena nii.o eonsiste no fazel', eSlabdt:cer ou fundar 
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Nosso pareccr e mais de que somente quando tivcrrnos 
descobcrto mn rneio de preservavao, perpetuo e inte
gral, para uossa eriavao, c que poderemos justificar 
nossa crenva de que fizemos tudo que tinha que ser 
feito ... ate entiio It'felllOS que erer que 0 todo de llossa 
criavao nao foi 

Cilnias: Dizes bern, estmngeiro, mas explica-nos com 
maior clareza airHJn () qlle pretendes com essa tua der
radeira obs(;rva~ii{), 

o ateniense: () CHnias, H1uitas das instituivoes de Oll

trora Inerecern 0 1I0;;SO c1ogio, sendo entre outras, segu
ramente, 0 caso dos titul08 dados as Moiras. 

CUnias: Que titulos? 

o atenien.~e: Que a primeira delas e Laquesis, a segun
da Cloto, e Atropos a tereeira salvadora - ela quc confe
re aos destinos ratificado6 por Cloto a irreversibilida
de.· E da que precisa fornecer tambem ao E5tado e 
seus cidadaos nao apenas sallde e salvavao para seus 
corpos, como tambtSm a submissao a legalidadc em suas 
almas. E isto, eomo me pareee claro, e 0 que ainda falta 
as nossas leis, a saber, urn modo certo de naturalmente 
nelas implantar essa qualidade de irreverslvel. 

Clfnias: 0 ponto que meneionas e serio, se for realmen
te irnpossivel deHeobrir um rneio pelo que tudo 
adqllirir uma tal qualidade. 

o ateniense: Nan... etise meio e posslvel, como 0 pereeho 
agora claramente. 


Clfnias: Entan que nao desistamos em absoluto en~ 


qllanto nao tivermos logrado assegurar essa qualida. 

de para as leis que estabelecemos porque seria ridicu
10 para nos se tivessemos empreendido todo esse em-


em prol desse ohjeto [de estudo), enos encon
tnissemos agora irnpossibilitados de repousa-lo sobre 
urn solido alicerce. 

o atertiense: Estas certo em assim me estimular, e eis
me tao pronto quanto tu para prosseguir. 

C[{nias: Exeelente. Entao 0 que e i5S0 que dizes ser 0 

que se revelara um meio de preservavao para nossa 
constituivao politica e suas leis, e eomo produzira tal 
preservavao? 
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o ateniense: Nao dissemos nos que tfnharnos que pos
suir em nosso ESlado urn conselho eomposto pelos dez 
membros mais velhos entre os atuaio guardioes das leis 
associados a todos os cidadaos laureados com a maior 
distin~ao oferecida pelo Estado, somando-se ainda 
leiS inspetores que estiveram no estrangeiro em busca de 
eventuais informalioes pertinentes asalvagllarda das leis 
e quem, acreditando que tenham se saido hem, tenham 
voltado com seguralH;a para casa, sendo entao submeti
dos ao competente exame para serem considerados 
nos de fazer parte do consclho? E que e,ada mernbro trou
xesse obrigatoriamente Gonsigo urn jovem, de idade nao 
inferior a trinta anos, que tivesse selecionado em primei
fa mao como sendo tanto por natureza quanto por trei
namento uma pesHoa adequada; dermis de 8e1eciona-lo 
devera introduzi-lo entre os membros; sc aprovado tarn
bem por estes sera recebido como urn colega, e se nao, 0 
fato de sua sclevao original tera que ser oeultado de to
dos os restantes e espeeialmente da pessoa assim rejeita
da. 0 conselho terti que se reuuir no despontar do dia, 
quando todos disporao de seu tempo livre de outros ne
g6cios, privados ou puhlicos. Nao foi uma organiza<,:iio 
desse jaez que descrevemos em TlOSSO previo discllrso? 

C/{nia.~: Fol. 

o ateniense: Hetomando entao 0 assullto desse conse
Iho, direi 0 seguinte: se fosse lanc;ado (:OITIO I1ma ancora 
para todo (> Estado e provido de todas as cOlldivoes re
queridas asseguraria a prescrvavao de tudo que deseja
mos preservado. 

Cllnias: E como? 

o ateniense: Agora e0 momento de nan pouparmos es
e zein para dedarar verdadeiramente [0 que 1108 

compcte dedarar sem nos determosl. 


Clinio.s: Falaste muito bem! Prossegue eonformc aehas 

(Iue deves faze-1o, 


a o.tenierzse: E mister que obscrvemos, Clinias, relati 
vamente a qualquer coisa, em cada uma de suas ati
vidades, seu preservo.dor • • apropriado; aguisa de exern

num ser vivo a alma e a eabeva •• ·0 sao erninente
mente por natureza. 
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CUnias: 0 'jUt' qlU'WH dizer? 

o at~niense: CI'rl.mrHmte e a virtude dessas partes que 
olltorga II pfI'serVHl;!io It todo tier vivo. 

Cllnias: Como? 

o (Iter/ierum: Ern do intclecto existir na alma alcm 
de I.odas HUllS (lntraH e devido a exisl.encia 
da visao e da na 
Assim, para silltetizurlllOs, I~ a I~ombina<;:ao do intclecto' 
corn os sentid"s mais apurlldos u ponto de se flllldirem 
o qlle merecI'ria Her chamado COIn bastante justcza de 
preservQI;;du de cada HI:I' vivo. 

C{fnias: ISBo esegllrurnente provavel. 

o ateniense: I~ provavd. Mas que especie de intelecto e 
esse que quando eombinudo com os sentidos proporcio· 
nani preservao;;ao a IlHIIS tanto sob as tormenl.as quanto 
nas calrnaria,;? A hordo da nail nao sao 0 piloto e os 
marinheiros que, <:ornhinando os sentidos com () inte
lecto condutor tlssegumm a preservao;;ao para etcs 

para tudo qlle pertence a nau? 

Clinias: Estit dam que sim. 

o ateniense: Niln hit llecessidade de mllitos 
para ilustra·lo. lrnagina apenas a que meta visam os 

para os Ilxcrcitos e a que llIeta visa a arte mc~
dica para 0 corp" quando procuram exercer retarnenl.e 
o sen oficio pn;smvador?· Nan senl [pam os ('f"T"'T"-"~ 
veneer e ~ubjllgar 0 inimigo e para os medicos () seilS 

assistent']H obter a sHlide para 0 corpo? 

Clinias: Certamente. 

o ateru:ense: Mas se urn m.~dic(l fosse ignorante daque 
Ia condi(ao corporal que ch'Hnamos de saudI', ou mn 

do que seja a vitl)ria, Oil de quaisquer oull'OS 
das materias que mencionamos, eomo Ihes seria POSSI 
vel provar que detem a razao em a qualquer 
uma dessas eoisas? 

Clfni(ls: Com efeito, como 

o atenien.~e: 0 que diremos entao sobrc urn E6tnd()~ H.1 
fosse completamenl.e a respeii.o da 

meta politica a ser vi-sada mereceria, em priTIleiro lu
gar, 0 titulo dc magistrado, e, em 
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capaz de assegurar a preserva<;:iio de que nao 

conhece seqller a meta? 


Clfnius: Como poderia? 


o aleniense: Portunto, diante do nOBSO caso em pauta, se 
pl't~tendl:'mos qlle Hossa fundu<;:ao da colonia sejn final
mente condllida, ted que haver pareee, algum 61'
gao que saiba, {'m priml'iro lugar, 0 que realmente {, aque· 
la meta poHtica de que falamos e, ern segundo lugar, de 
que maneira pOlk atingir essa meta, e "Iue lei ern primei. 
ro lugar e quc homem, em 0 aconse1hara bern 
011 mal. Scndo urn Estado (~arente de tal nao serit 

de intelecto e privado de indo 
sentido awe sempre em tndas sum; a.;;,'ies a eSTllo. 

C{{nias: Dizes a verdade. 


() alcniertsc: Em que parte, em que fmll;iio de nos,;o Es

tado dispomos n6s de de tal modo constituldo qlle 

possa 5e I'cve\al' como 11m adequado orgiio de salvaguar

da desse tipo? POdl""lIlOS r<:sponder' a eStfl pergllnta? 


Clinias: Nao, (~strallgeiro ... ao lIIenos, nao daramente. 
Mas se (~ que devo arriscar urn pulpite, diria que esse 
teu discur:,;o nos csta conduzindo aquele conselho para 
(I qua I indicaste as I'cuniiies notll rnas hit pouco. 

o (1tcni('n~(': lJlIIa excelente respm;ta, Clinias! E como 
nosso dis('.urso do moment" dflmnnstra, esse c:ol1sdho 

tem que todas as virtudes, e a virtud", 
dial e nan Sf' manter alterand" sua meta ern meio a 11m 

nurnero de ohjetivos, mas ,;im contemplar :;ern

pre Hill alvo ern particular, disparando, pOl' as>lim di 
:ler, suas selm; para esse unico alv.. continuarnente. 

Clfnias: Com toda a cer·teza. 


() ateniense: E agora se 110S depara COHIO emupreer 

e de modo algum SlIl'preOlldenic que as illstituio;oes Ie· 

gais nos Estados perrnanel;am ern f1utuao;;ao, ao COllsta

tarmos que part('s distinla" dos (~6digos de cada Estado 

apontam em diversas. E geralrnente ni'io cltega 

a espantar que para alguns [hornens dt, EstadoJ 0 qllf'. 


colima a justi<;-.a e capacitar ullla certa c.lass,' dl' pes· 

elas rnelhores 011 pin

da justio;;H () 0 como 
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enquanto outros dcspendem todos os seus esfor~os para 
conquistar lima vida de liberdade. ITa ainda oulros que 
tern dnis objetos concomitantemente como a meta con-

de SUfi legisla~ao, a saber, a conquista da liberda
de para si rnesmos e a subjuga~ao de out£05 Estados. 
[Finalmente J 08 mais sabios de todos, ou que se creem 
como tais, nao alrnejarn uma meta Ilnica, mas a soma 
total de todos esses objetivos e outros semelhantes, por
quanto sao incapazes de estabelecer a primazia de urn 
dos objetivos em torno do qual desejassem que todos os 
demais gravitassem,' 

C[[nias: E niio seria, estrangeiro, 0 pareeer que expres
samos ja ha muito tc:mpo atras 0 acertado? Dissemos 
que todas nossas leis devc:m sempre visar um unico ob
jetivo, 0 qual, segundo nosso consenso, e denominado 
virtude com absoluta propriedade,' • 

o ateniense: Sim, 

C[{nias: Mas deelaramos [tambemJ que a virtude e com
posta de quatm partes, 

o ateniense: Certamente, 


Cltnias: 1:<; que a parle principal entre essas quatm e a 

razao,' •• para a qual devem colimar as outras tres, 
bern como tlldo 0 mais. 

o at(miense: A/~OInpanhas rnossos discursos1admiravel
mente, CHnla;;, E agora acompanha no que se segue, 
No caso do piloto, do medico e do general, a razao e 
dirigida, como dissemos, para urn objetivo unieo eBpe
cWeo de cada easo,· • • • E agora estamos na iminen
cia de examinar a razao do ponto de vista do homem 
de Estado, e apresentemos entiio a esse proprio intelec
to [a perguntal ao nos dirigirmos ao ser humano: "() 
magnifico amigo, qual e tua meta? A razao medica c 
capaz de indicar daramente 0 objetivo unico a que visa, 
e til te mostraras incapaz de indicar 0 teu objetivo uni
eo! .. , tu que es !Superior, eomo talvez 0 afirmaras, a to
dos os sabios?" Podeis ambos, Megilo e CHnia;;, definir 
esse objetivo em nome desse homem de Estado, e dizer
me qual e, tal como eu, em nome de TIluit05 01ltr05, dc:
fini seus objetivos para vas? 

C[{nias: Somos totalmente incapazes de faze-Io. 
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o ateniense: Bern, podeis dedarar que precisamos, en
tao, empenhar foryas em discernir tanto 0 pfl)prio obje
tivo como um todo quanto as formas que ele assume? 

C[{nias: Explica 0 que queres dizer com as /ormas que 
elc as,~ume. 

o ateniense: Por exemplo, quando dissemos que hu 
quatro formas de virtude, obviamente vista que sao 
quatm, ternos que admitir qlle cada mna delas e in
dependente. 

Cllnias: Certamente. 

o uteniense: E no entanto as chamamos toclas pOl' urn 
Ilnico nome: afirmamos que a coragem e virtude, que a 
sabedoria e virtude e as duas outras •• ••• 0 mesmo, 
como se realmente nun constituissem uma pluralida
de, mas tao-so esta coisa unica, virtude, 

Clinias: 0 que dizes e bern vcrdadeiro, 

o ateniCfl8f?: Nao e cliffeil explicar no que essas duas (e 
as restantes) diferem entre 81 e ("A)mo adquirirarn dois 
flomes; todavia, expli/:ar porqlle demos 0 uuico nome 
virtude a ambas, bem como as restantes, nao e coisa 
facil de se fazer. 

C[{nias: 0 que queres dizer? 


() atcniense: Nao e dWcil esclarecer 0 quc quero dizer. 

Que urn de n6s atne como quem pergllnta e 0 outrn 

Gomo quem responde. 


Clinias: De que maneira? 


o atfmiensc: Fazes a mim esta pergunta: por que quan
do denominamos ambas corn 0 terrno unico virtude in
sistimos em nos referir a clas como duas coragem e 
sabedoria? E entao te direi 0 porque, ou seja, que uma 
delas tern a vel' corn () medo, qller di7.er, a cora
gem,·····. da qual os animais tambem partieipam 
bem como os pendores das I'riam;,as muito novas, visto 
que uma alma corajosa passa a existir naturalmente, 
sem qualquer conclI rso da razuo, porem, por outro lado, 
sem a intcrvenyuo da raziio, jarnais existiu, nuo existe e 
jamais existira a alma dotada de sabedoria e inteligen
cia, mostrando que BC trata de um lipo distinto. 

Cl£nias: Isso everdade. 

503 

••••• u4 fr:ll>re,~o~Qa ~ (l 

ju~tig(l. 

e 1'10 

http:esplir.if


• ,J\ qlw81iio da C~~PHr,i!J, do 
Homc C da dcjil1iQiio rr.tii 
phc8rnlc 110 80(i810 c 110 

g(·diIO, (11,1.) 

Platao - As Leis 

o ateniense: No que diferem e constituem duas tu 0 per
cebeste por lTlillha resposta, E assilTl, gostaria que tu, 
por tua V()Z, nw informasses porque e como sao uma c 
identicas, Irnagina que vais tambem me dizer como 
explicar qUi) scndo quatro, sao, no entanto uma, E en
tao, depois d() t,m)s me demonstrado como siio uma, me 

perguntaras novamentc como sao quatro, E apos isso, 

indagaremos com relayao a pessoa que detem pleno co
nhecimento de quaisquer objetos, quais possuem tanto 
urn nome qUllnto uma definir;ao, se deve de saber ape
nas 0 nome e desconheecr a definiyao, ou se nao e algo 

vergonhoso para urn homem que valha alguma coisa 
ser ignorante de todos lOsses itens no tocante a materias 
de excepcional bdeza e importancia,· 

Clinias: Ccrtamente e 0 que pareee, 

o ateniense: Pois para 0 legislador, 0 guardiao da lei e 

aquele que pensa que supera a todos em virtude c que 
conquistou prernios preeisamente por tais qualidades, 
havera algo de mais importante do que essas proprias 
qualidades das quais estamos tratando, a saber, a cora
gem, a temperanya, a justiya e a sabedoria? 

Clinias: Impossivei. 

o atcniense: Com re!ayao a loSSas mat~rias, nao ~ cor
reto que os interpretes, os professores, os legislado
res, bern COlllO os guardioes do resto, ao lidar corn 
aquele (PW re(luer eonhecirnento e informayiio, 011 

com aqllele que requer puniyao e censura por suas 
faltas, excedessem aos outros na arte de instrui-Ios 
quanto as propriedades do vicio e da virtude, explici
tando-as com toda a clareza? Ou algum poeta que 
adentrc 0 Estado, ou alguem que se intitule educa
dor da jllventude serao tid os evidentemente como 
superiores aquele que ganhou premios por todas as 
virtudes? Num tal Estado como esse em que nao ha 
guardioes que sejam destros quer com as palavras 
quer com as ayoes e detentores do cornpetent(, conhe
cimento da virtude, seria surpreendente - loU 0 per
gunto - que esse Estado, complctamente desprotegi
do como e, fosse vitima do mesmo destino quc aco
mete muitos Estados existentes atualmente? 

Clinias: Em absoluto, eu diria, 
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o atcnicnse: Bern, entao deveremos nos fazer 0 que aca
bamos de propor ou 0 que? Deveremos preparar guar
dioes que na palavra e na ayao mostrarao uma virtude 
mais consumada que aquela da maioria da humanida
de? Pois, caso contrario, como podera nosso Estado asse
melhar-se a caber;,u e aos sentidos de urn homem sabio, de
pois de te-Io munido de uma guarda interior semelhante? 

Clinias: De que semelhanya estamos falando e onde 
existe ela? 

o ateniense: Evidentemente estamos comparando 0 pro
prio Estado ao cranio; entre os guardioes, os mais jovens, 
que sao selecionados como os mais inteligentes e os mais 
ageis em todas as partes de suas almas, estao colocados, 
por assim dizer, como os olhos, no alto da cabeya e exa
minarn todo 0 Estado, e a medida que observam, tmns
mitem suas percepyoes aos orgaos da memoria, isto e, 
comunicam aos guardioes rnais velhos tudo que se passa 
no Estado, enquanto os hornens velhos, que se asseme
Iham a razao devido' a sua eminente sabedoria em mui
tas rnaterias de importfmcia, atuam como conselheiros, 
e fazem uso dos jovens como ministros e tambem colegas 
em seus consclhos, de maneira que ambas essas classes 
mediante sua cooperayao efetivarnente produzem a pre
servar;ao do Estado. Eestc 0 mcio ou 1eremos que concc
ber outro? Deveria 0 Estado, achas, ter todos os seus 
m(,mbros em igualdade ()m lugar de ter al1-,'"lms mais alta
mente treinados e educados? 

Clin;as: Nao, meu caro senhoL Isso seria impossivei. 

o atcniense: Be e assirn, teremos que abordar alguma 
forma de edu()ayao rnais elevada do que a que descT{)
vemos antcriormentc. 

Cl{nios: E () que ell suponho. 

o atef1l:cnse: Hevelar-se-a 0 tipo que sug(,rirnos at!) ago
ra como aquele rk qlw neeessitamos? 

Clfnias: Ccrtamnnte. 

o ateniense: Nao dissemos que aquele que e urn artifice 
ou guardiao de prirneira dass() ('m qualquer dnparta
mento ten), ni'io ap,mas que "dar pela lTIultiplicidade, 
como t()nl hllnberIl qlw se impulsionar para 0 conheci
mnnto da unidade, dr, modo a distingui-Ia, e distinguin
do-a, sondar () organizar todo 0 resto siTlopticmnente? 
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CUnias: Absolutamente certo. 

o ateniense: Pode alguem obter uma VIsao e opInIao 
apuradas de qualquer objeto de maneira melhor do que 
se capacitando II olhar do multiplo e dessemelhante 
para a unidad(~ da forma?· 

CUnias: Provavelmente nao. 

o ateniense: Nao seria de se admitir, meu amigo, que 
mais do que provavel, e certo que ninguem poderia dis
por de urn metodo mais claro do que esse? 

CUnias: Creio ern ti, estrangeiro, e dou meu assenti
mento, de sorte que devemos empregar esse metodo no 
nosso discurso que se segue. 

o ateniense: Naturalmcnte nos sera fon;oso obrigar os 
guardi6es de nossa constituit;ao divina •• a observarem 
meticulosamente, ern prirneiro lugar, qual e 0 elemento 
id€mtico que permeia todas as quatro virtudes, e que 
considerando-sc que existe como uma unidade na cora
gem, temperant;a, justi<;a e sabedoria - possa com jus
teza ser denominado, como 0 afirmamos, pelo unico 
nome de virtude. Esse elemento, meus amigos, precisa 
ser por n6s, se 0 perrnitis, retido com muita firmcza, 
sem que nos escape, ate que tenhamos explicitado ade
quadamente a natureza essencial do objeto a ser visa
do, quer existu por natureza como uma unidade, cornu 
urn todo, como ambos, ou de uma outra forma.· •• Adc
mais, sc nos (~s(:apar, ser-nos-a possivel supor que com
preenderernos apropriadarnente a natureza da virtude 
quando somos incapazes de estabelecer se e multipia, 
quadrupla ou unar· ••• COllseqiientemente, se seguir
mos nossas pr6prias diretrizes, conceberemos algo, de 
um rnodo ou outro, para que esse conhecimento exista 
em nosso Estado. Se optarmos, todavia, por deixa-lo de 
lado completamente, assim poderemos agir. 

CUnias: Nao, estrangeiro, em nome do deus do estrall
geiro, lIao devernos em absoluto deixar de lado uma 
materia dessas, ja que 0 que dizes nos parece surna
mente verdadeiro. Mas como conceber tal coisar 

() ateniense: E prematuro explicarmos como terernos 
que fazer para concebc-Io. Certifiquemo-nos prirnciro 
se ha entre nos urn consenso quanto a se devernos ou 
n ao assirn agir. 
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CUnias: Nos, por certo, devemos, se for possivel. 

o ateniense: Excelente. Sera que sustentamos a mesma 

opiniao acerca do belo e do born? Deverao os nossos 

guardi6es saber apenas que cada urn desses constitui 

uma pluralidade, ou deverao eles tambem saber como 

o onde constituem cada um uma unidade? 

CUnias: E absolutamente conspicuo que deverao for

<;osamente tambem discernir como cada urn constitui 

uma unidade. 

o ateniense: Bern, deverao eles discerni-lo embora se 

mantenham incapazes de apresentar uma demonstra

<;ao verbal a respeito? 

Clinias: Impossivel! A condi<;ao mental que descreves 

e a de urn escravo. 

o ateniense: Bern, de todas as formas detentoras de valor 

deveremos dizer que aqueles que pretendem ser verda

deiros guardioes das leis devem cOllhecer efetivamente 

a verdadeira natureza delas, alem de serem capazes 

tanto de expo-la pelo discurso quanto agir em confor

midade com ela em suas a<;oes, julgando boas e mas 

a<;oes de acordo com sua verdadeira natureza? 

Clinias: Certamente. 

o ateniense: E uma das rnais belas coisas nao e a dou

trina relativa aos de uses que expomos, 110 tocante a co

nhecer se existern····· e que poder maIlifestarnente 

possuem, na medida da capacidade que urn ser huma

no detern de apreender tais rnuterias, de rnaneira que, 

enquanto se deveria perdour u rrwssa de cidadftos HC 

estes se lirnitarern a cumprir a letra da lei, terlamos que 

exduir dos cargos H(jlwles qlLl' silo d(~giveis para guar

dioes das I(~is, a IIlellOS que se empen hasseIll ern atinar 

com todas as provas que ha acen:a da existcncia dos 

deuses? Tal exciusao do cargo consist" (~m reclIsar sern

pre escolher COIllO guardian da lei, ou euurnerar eutre 

aqueles que sao aprovados por excelencia, algll(~1Il que 

uao seja simuitaneaIneni.e divino e lahorinsamente 

instruido nas cnisas divinas. 

507 

••••• ~\'P(]~to 
110 :1iO,\O ex. (II .L) 



• • (1'1" ~(*(, O~ (wbo~. (11.1.) 

......u\lfUXu.... (II.L) 

•••• (POoWn (:(1, l{(;i:r/lc 00 

')~{I·(~nmilfir(J ,---Ai/{I('(lgo,w.r;. 

(a I.) 

•••• ·'PQo/fw (le"ill! om: 

tW)·(!(l{'idlti(~n<; em (jf"1(l~, f/,(IC 

(~A{rtl(li(Jm Clur (j C(mf;(t 

11011;'\('3(/ 

Platao - As Leis 

CUnia.\': I;; ~egunllnente justo, como aCirmas, que 

aqllel" q III' .~ !lei..,,,, ou inabilitado com respcito a 
esse IlHSU 1110 deveria ser estritalnente barrado das 
posi<,;i'inH .los lIo!.reH. 

o aieniefl.\'e: Estn pahmle para n.ss, en tao, que ha dum; 

provas, (klltre aquelas que discutimos anteriormcnte, 

que conduz"1II a cmlll':!! nos deuse;;? 

C{{nias: Quais dunsr 

o aleniel'lsl': LJllln t\ 0 que asseverarnos !leerca da alIna, 
ou seia, que du (, n rnais untiga e mais divina de todas 
as coisa;; cujo lIIovillwnto, quando desellvolvido ern 
mudanr;;a prodllz uuw fonte incess!!nte de ser, c a ou· 

tra e0 que asstwerarnos 110 que CO licerile a ordell!l\iuo 
dos movimentos dOH ustros e todos os demais corpos 

sob 0 conlrol.. do intd""lo, organizador do ulliverso,· 
pOl' pOUGO que H(' obscrve difcrcntcmente de uma 

maneira descuidadu e Hrnadorfstica, jarnais Coi () ser 

humano tao nalamenlc desprovido do senso do divino 
a ponto de nao t'Xpt,rilll(lIlIHr 0 opOSI.o daquilo que e a 
expectativa da Hluioria do!:! individuos humanos, que 

que estudam esses IW 

astronomia c dcmais artes correiata;; necessaria:; "c 

tornarn ateus de que to~ 
das aR coi!:iu:; tJ,~m It ser devido a tor\ias neCeSSarlHS c 

nao devid.. iJ <,nergia menIal da vontade que colima 
no cllmJ1rimento do tWill, 

C[{nias: E, lieS,.,., ""'111 (, realmente a nossa 

situa\iao ? 

o alcrtiense: A posi(;iio 110 presente e, como eu ja dis:;e, 

exatamente (> oposto daquilo que foi quando 
<:pw exarninavaTli es,;es objelos· • os consideravam scm 
alma . ••• EntTl;tanto, lllCRmo entuo cOllstituiam 
Ins de ad III iru(,;iio, e a que e agora realTlH,nk 

Rustentada ia era rnotivo de de todos 'Ille os 
t,studavaru aeuradulnente,···· a saber, que se fossern 

~!'rn alma" e por destituidos de illteleclo, 
jHlllais obedef,eria.rn a ealculos de precisuo tuo mara 
vill,osos. E ate naquela havia quem nusava ar

riH"llr-s,~ II nfirmar que a razan e II ordenadora de tud .. 

qlH' ""t{IIiO diu,····· Mas os rneSInO;-; pensaJof'('s, 1111111 

'1l1anto iJ natureza da alma C cOllcebendo-a 
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como posterior e nan anterior ao corpo, transtornararll, 

por assim todo 0 universo e, acima de tudo, cles 
no que toca nos objetos visiveis, t.udo 

que se move nos .-:e1l5 se Ihes afigllrava repleto de pe
terra e outros corpos inarzimados que conferem 

as causa;; do universo. Estes eram os pontos de vista 

que naquela t~poca atrairam para esses pensfJdores 

rnuitas acusa<;:oes de ateisrno e Inuita repulsa, e que, 
incitoll os poetas a os nfp~~prp~ 

do os fil.ssofos a dies que 

cando ill;4anidades deste 

Inos, a e 
Cl(rzias: Como assim? 

() atertiense: (~impossivel a qualquer ser humano mor

t.al I.ornar-se continuamente ternente aos deuses se de 

nuo .-:ompreender as duas verdudes que agora formn

lamos, a saber, que a alma e a mais anterior de todas 
as coisas que participam .1a gera\iuo, e (IIII' e imortal e 
.-:nmanda todos os corpos, Acres\,.ase a isto, como () afir· 

mamos reiteradamente, que e llecessario que Be com

preenda tamb~m a razuo que eOITwnda 0 qlle exisle entre 
OK astros, jUIltamente corn as ne(:essariaK cieneias preli

minares,······ dcvendo tarnberll ele observar a cone
xuo corn a teoria TIIusical, aplicando-a harmoniosamen
Il' as iUKtitni<;oes e lI()rrTlil~ da eti"a. Adieiollalrnente, 
tent ell' que se capaeitar a apresfmlar uma Pynll,rll".i'l 

racional de tudo que admite a explicu<;uo racional. 
que for iTlcapaz de t<:r 0 dOlniuio de,,;sas eien

C\aS em associa<;ao corn a" virludes populares HUIIca 

sera urn competenlP magistrado de todo 0 Estado, ;-;t; 

a s,~r 11m rninistro de out.ros 

E agora, {, Megilo e Cl1ula!:!, e tempo fi1lnlmenle dc con 
sidemr se, a ser sOlllada a f.odas as leis anteriores qlle 

('8ta tarnb';m, II saber, que 0 

('ontlelho I1oturno dos 
luurado e 

vernos, de sort". a mallter a do Estado e as"f~gu-

rar sua I'mserVH\iiio. Oil (I qIH' faromo,.;;' 

Clfn£l!s: Esla daro (jIll' adi"iollarmnm; es"a lei, men 

"xcd"lIt,~ smlllOr, "I' pud(:rHlos fnzi'Llo, llieSIIlO que 
nUIlIII llIodestu ll",did", 
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o ateniensc: Assim sendo, que todos nos nos empenhe
mos em faze-Io. E neste casu vas encontrareis em mim 
urn auxiliar plmlO de vontade, devido a minha extensls

sima experiAnciu e estudo desse assunto, e talvez eu 
descubrn outros auxiliares aMm de mim mesmo. 

Clinias: Bern, estrangeiro, com toda a certeza devere

mos prossegllir rwssa senda pela qual a Divindade, pa
rece-nos, nos esta conduzindo. Mas qual e 0 metodo 
correto a ser ernpregado por nos, quer dizer, 0 que nos 
compete deseohrir e estabelecer? 

o ateniense: Nao e possivel neste estagio, Megilo e Cli

nias, promulgar leis para esse eonselho. E preeiso que 
seia antes devidamente organizado. Isto feito, seus mem
bros deverao eles meSHlos determinar de que autorida

de se revestirao. Mas ia se mostra evidente que 0 que e 
neeessario para formar um tal eonselho, se 0 preten
dermos eorretamente formado, e 0 ensino por meio de 
contfnuas eonferencias. 

Clinias: A que ensino tu te referes? 0 que entender por 
essa tua observa~ao? 

o ateniense: f: certo que se imp5e que providenciemos 
urn eleneo de todos nqueles que, pela idade, a capacida
de inteiectual, as qualidades morais e os hons hahitos se 
ajustam ao !:argo de guardiao, porem no que toca ao 
ponto que se segue, ou seja, as materias que deveriam 
aprender, nao e nem faeil 0 descobrirmos nos mesmos 
bern como nao 0 e obtermos esse conhecimento de quem 
o teria descoherto. Acres~a-se que com respeito nos limi
tes de tempo, a quando e por quanto tempo seria impe
rativo que recehessem instru~ao sobre eada materia, se
ria em vao que formularfamos regulamentos escritos· 
pois ate mesmo os aprendizes nao poderiam ter certeza 
que estariam aprendendo na ocasiao oportuna ate que 
eada urn deles tivesoe granjeado no interior de sua alma 
algum conhecimento da materia ern pauta. COTlseqiien
temente, emhora fosse errado designar todas eSHas rnate
rias como indescritiveis, nao 0 seria designa-Ias como nao 
passiveis de serem prescritas, visto que prescreve-Ias a nte
cipadamente nao seria de nenhllma valia para elucidar 
a queotao que estivesse sendo discutida. 

Clfnias: Ern tais circunstancias, estrangeiro, 0 que fu:;-:er? 
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o ateniense: Aparentemente, meus amigos, deveremos, 
eomo diz 0 ditado, tentar a sorte com a multidao, e se 
estivermos dispostos a arrisear a sorte de nossa eidade e 
lan~ar, como dizem, tres seis ou tres ases,· • que seia 
feito. Compartilharei do risco convosco enunciando e 
explicitando minhas opini5es relativas ainstru~ao e edu
ca~ao, ••• assunto agora retomado ern nosso discurso. 
Todavia, 0 risco nao sera de modo algum pequeno e 
tnmpouco comparavel a quaisquer outros. E solicito es
pecialmente de ti, Clinias, que tenhas todo 0 cuidado de 
atentar para esta materia, pois deste Estado dos magnesia
nos, ou qualquer outro nome de que 0 deus 0 fa~a her
deiro, colhenis grande gloria se 0 organizares retamente, 
ou, ao menos, nao te privaras seguramente do presdgio 
de ser mais eorajoso do que todos os teus sucessores. Se 
chegarmos de fato a formar esse divino conselho, meus 
caros colegas, nos sera necessario confiar a de 0 Estado, 
com 0 que praticamente todos os legisladores atuais con
cordam sem contesta-Io. Assim teremos na conta de fato 
consumado e realidade de vigflia 0 que ha pouco abor
damos ern nosso discurso como um mero sonho, quando 
construlmos uma especie de imagem da uniao da razao 
com a cahe~a, se tivermos os membros cuidadosamente 
selecionados e apropriadamente treinados e, apas seu 
treinamento, coloeados na aer6pole do pals, e desta feita 
finalmente constituidos como guardioes semeihantes aos 
quais em nossas vidas iamais vimos outros no que diz 
respeito a exceiencia na tarefa de preservar. 

Megilo: Meu caro ClInias, de tudo que foi dito resta-nos 
conduir que TlOS cabe ou reTluTiciar a ideia de fundar 
BOHtiO Estado ou deter este estrangeiro aqlli, e por meio 
de ora~5es e todo recurso posslve\ garantir sua 
coopera~ao na incumbcncia de fllndar 0 EHtado. 

Clinias: 0 que declaras ea pura verdade, Megilo. Farei 
eomo dizcs, mas conto com tua ajuda. 

Mpgilo: Ell te ajlldarei.· ••• 

• • gegultdo 0 ~ftouiiftbiO, ItO 

10go de dodo", tire!! (/egr,~ ,~ei~ 

efto il1dicoQiio do Uil6ftio, f!liis 

wifes 11f1/, 0 iltdlCO~iio do 

dcftololo. (It.t.) 

•••... nUloEluC; TE 

Kat TP0<!>YJC; ... , 0 

!Oftl~O~(jO ll1iltiSbwdo 

Wl1~Qolnelllc der:de 0 il1!OI1ClO 

(do eoft~o c do OQ1110) e 0 

cduwQiio e"l~l1dido emllO 
lillhi[j{jo do (!'~pitifo. (Id.) 

•••• ,9110cohodo, 0 leylo 

rle ,-A,~ :J.('i~ !iltdo W:~iI". 

!='",betrll1lo, 0 ditiPofJo que ",0 

r:rlJUC nnr:t(J 111(J,~!'I\O I.lOOUHIC, 

Spil/O/Jli,C? (1,. /YJI'1l0 0 f1tt6f1~iO 

fifuQo rw~c,\c (E7ClVO~llc;), 
unl {//,tllilti!e nr: $:& (n.l.) 
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Clfnias: Eis-nos, estrangeiro, todos n6s tres tu, eu e 
Megilo aqui, a fim de examinar a questao da sabedo
ria, e discutir 0 curso de estudos que, segundo n6s, tor
na uma pessoa que se empenha no pensar tao sabia 
quanta e possivel a urn ser humano 0 ser, visto que, 
embora tenhamos cstabelecido minuciosamente tudo 
(I mais que coneerne il legislat,;ao, nao definimos e tam
POllCO deseobrilnos 0) que e de maior monta, a saber, 0 

que se impoe a urn sec hUlIIaIlo aprender para conver· 
ter-se num sabio, Epreciso que nao renuneiemos a esta 
questao nesta oportuIlidade, ja que faze-Io signifiearia 
deixar largamente inatingida a meta de n05506 labows, 
a qual era esdarecer as eoisas do inieio ao fim. 

o ateniens/': Exeelente ideia, Clinjas, mas temo quc 
estejas na imint'mcja de ouvir uma estranha expJica
.;;ao, a despeito de, de urn eerto modo, nao ser estra
nha. A rac;:a hllmana nao e, em regra, bem-aventura
da ou feliz. Muitas pessoas, com base na sua cxperien
cia de vida, exprimem esw mesma posi"ao. Presta 
aten~~ao, portanto, e eonsidera com rigor FIe pensas 
que eu tambem, seguindo-os, estou eorreto nesse pon
to, Afirmo que as pessoas nuo podern se tornar bem
aventuradas e felizes, salvo por algumas eseassas cx
cec;:oes que escapam a essa f!'gra; restrinjo minha ufir 
ma~~a.o a dura"ao de nossas vidas. Aqudc,; 'llle se es' 

fon,;am para vivcr 0 mais nobremente p08sIvel ao 1011

go de suas vidas fl, [10 seu desf,~eho, murrer nobre
mcnte, aealentam a boa esperauyu de ulcanyar, apr.,; 
a morte, tudo aquilo pel .. que se esfon;aram, Nun 
estou dizendo nada nrgu1O, limitando·me u rep<:tir 0 

'jlw de certa forrna todOH n6,;, gregos e barbaros, • 
"abeTtlos, 0\1 seja, que desde " prindpio a existencia 
(~ durn para todo Her vivo. C{Hn(~($~arnos por t,f';f qne 

passar pdo ,,,tAgio de cmbriiles; a segni r temos que 
nasc{'r e IHl heqii{~ncia recelH~r in~t rut;iio e ~dl1ea«iio, 

e S<lI'1I0S unil11 inl<'s '[1wnto [I sllstenlar !IIW lodos "8
snr; (·,:--;ttlgios (~Hvolv{~rn so"rifn(~llios lncontaveis. AJi')H~ 
~c H:10 cOlnput.HrlnOS O~ nlOnH~J'lh)fi urduos~ Hlell" so

mente H'luilo qlw ludos <,onsidernriam toler{lvd, 0 

Inn!,o Ide qlJ(~ dispoTliosl He revdanl delllllsiadllllwlI
te el'\~ltIero, lIlll p('riodo <jll" par('ee I'ermitir ao Her 
humaTlo rt,svirar I1I1l IHIII(,O ai rwl" lIH'io .I" sua vida. 
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Cl£nias: estrangeiro, todos nos tres - tll, eu e 
aqui, a fim de examinar a questao da sabedo

ria, e discutir 0 curs!) de estlldos que, segundo n6s, tor
na uma pessoa que se empenha no pensar Uio sahia 
quanto e a urn ser humano 0 ser, visto que, 
embora tenhamos estabelecido minueiosamenle ludo 
o mais que concerne a legisla~ao, nao definimo5 e tam
pOlleo deseohrimos 0 que ede maior montH, a saber, 0 

que se impoe a urn ser humano aprender para eonver
ter-se num sabin. E preeiso que nao renundemo!:\ a csta 
qucstao nesta oportunidade, iii que faze-Io 
deixHf largamenle inatingida a meta de nOSs05 
a qual era esclarecer as coisas do infcio ao fim. 

o ateniense: Excelente ideia, CHnias, mas lemo que 
eSlejas na iminencia de ouvir uma estranha 
\iao, a despeito de, de urn eerlo modo, nao ser estra
nhn. A ra\ia humana nao e, em regra, bem-aventura
da ou feliz. Muitas pessoas, corn base na SUH p.vn"r.ilr,_ 

cia de vida, exprimem esla mesma posi"iio. Presta 
atcn~ao, portanto, e considera corn rigor se pcnsas 
que ell turnbem, seguindo-os, estou corre(o nesse pon
10, Afirmo que as pessoas nao podern se tornar bem
avcnturadas e felizes, salvo por algumas eseassas ex
ce"ocs que eseaparn a essa regra; restrinio minha afir
ma"ao it dura~iio de nossas vidas. 

para viver 0 mais nobremente 
go de suas vidas e, ao seu nl0rrer 
lnente, acalentam H hOI.. esperam;:11 de 
u morte, turlo a(jui\o pelo que 
estou dizcndo nada arguto, limitando-mc a rerH~tlr 0 

que de I:t'rta forma Indo;,; nos, gregos e 
"abemos, ou scia, que desde 0 orineloio a exisl.eneia 
.~ dura para lod .. ser vivo. 
pm;,;ar pdo e~tugi() de eHl bn!'),,"; a lemos qlle 
Ilaseer.~ fill s'~'lii(\rH:ill [(,ceber instru<,ii'io e 
n HOllins 1I1ll11l illH'S q 1lf11l to f1 slIskntar q lIt: torl08 es
ses ('st{lgi".;; envolvCIIl sol'rilllenios incontuveis. Alii\s, 
S(~ 1150 COJUpIJtHrn10S OH U10J(H~utos ilrduos, fJ1HH 140

Illellt" a'-Juilo que (odos 1~()llsiderHrialll lolerllv.·I, 0 

/"HlP" Id,', 'llH' dispornoHI SI' mVI·:laril. ,kmllsilldllrrwn
te .JeHleI'O, IIIll Iwriodo que pa J'(,,~e p"rlll iii r an SCI' 

hlllllHrtO respirar IIIl1 pOlle.. ai pcl .. rneio de Slla vida. 
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Mas, de pronto, sobrevem a velhice, a qual tende a tor
nar todo 1HfIwll' que leva em considera<;:ao a totalidade 
de sua vida d,~stituido da vontade de retoma-Ia, a nao ser 

que esteja I'llIbalado por uma multidao de ideias pueris, 
E que prova l<~nho '~lJ disto?,,, Quer dizer, de que 0 que 
estamos agora inv,~stigando aponta nessa dire<;:ao, Ooh

jeto de nossa invl~stiga\~ao e como tornar-se sabio, como 
se essa faeuldade fosse '~m todos encontrada, Mas ela es
eapa toda vez lflw algucrn atinge qualquer conhecimen
to espeeializado ''III lfllllisquer das ehamadas artes ou 
ramos da salwdoria on em quaisquer dos oulros campos 
tidos geralrnellte 1001110 eiell(~ias, 0 que sugere que nada 
disso merece 0 nOIlw dl' sabedoria no que concerne a 
essa esfera do hllrnano, Por outro lado, embora a alma 
csteja mareantcrllente convicta e tenha a intui<;:ao de que 
constitui de algum modo sua natureza deter sabedoria, • 

e inteiramente ineaplI~ de deseobrir 0 que e [sabedoriaJ 
e quando e como e atingida, Em tais circunstancias nao 
sera nossa difieuldllde aeerea da sabedoria totalmente 
cabivel hem como Tlossa investiga<;:ao? Isso passa a ser 
urn projeto mais arnbicioso do que todos nos poderia
mos esperar n6s que somos eapazes de examinar a nos 
mesmos e os OlltroS d.~ rnaneira inteligente e eoerente por 
meio de arguTlII'ntos lit, toda espeeie e utilizados lorn to
dos os sentidos.·· Nao coneordaremos que assim e? 

Clinias: ~: possivel qlW eoncordemos, estrangeiro, ja que, 
corn 0 tempo, d"'gamos a partilhar tua esperan<;:a dt~ 
que podernos atingir a plena verdade nesses assuntos. 

o aleniense: Em prirneiro lugar e necessario que eXH

minerllos todas as outras materias que recebem 0 norlle 
de eiencias, mas que nao tornam sabios os que as corn
preendern e as possuern, Apos as tirarrnos de nOSHO ca
rninho tentarernos idtmtificar aquelas de que Iweessi
tamos, e entao aprcnde-Ias. 
Para come<;ar, entre as ciencias que sao de primeira 111'

cessidade para a ra<;:a humana, consideremos as que sao 
absolutamente indispensaveis e verdadeirumente prirnor
diais; mas eonsideremos tambcm porque aqudlOs 'pw as 
conheeem, ernbora tenham, outrora, gozado da reputa
<;ao de sabios, atualmente dela careceIII, SI~lIdo, ao COII

trario, censurados por tal conhl~cimento. No'.s as id"lItifi
earemos e mostraremos que virtuallllcnte todos 'lUI' 

516 

Epinomis 

ambicionam uma reputa<;:ao de ter se eonvertido na 

melhor pessoa posslvel delas se esquivam a fim de ad
quirir sabedoria e pratica-Ia. 

Primeiramente, temos 0 conhecimento que diz respeito 
aos animais que se devoram entre si. Segundo a lenda 

foi isto que nos conduziu ao habito de comer alguns 
tipos de animais, enquanto nos abstemos totalmente 

de fazer de outros nosso alimento. Que os antigos nos 

perdoem, como efetivamente 0 fazem, mas que as pri
meiras pessoas a pormos de lado sejam os especialistas 
no conhecimento que acabamos de mencionar. A seguir 

[temos que afirmarl que a produ<;:iio de farinha de ee
vada e farinha de trigo associada ao conhecimento de 

como usa-las para a nutri<;:ao, embora represente nma 
atividade bela e exeelente, jamais lograra tornar alguem 

inteiramente sabio, porquanto a mera expressao pro
dur;ao Tla qualidade de sabedoria engendraria a aver

sao relativamente aos proprios prodntos. Tampouco a 
capacidade de cultivar toda a terra Faria de alguem urn 

completo sabio, visto que niio e daramente gra<;as aarte 
mas sim gra<;:as a uma habilidade natnral procedente 

de urn deus que todos nos nos dispusemos a trabalhar 
a terra; tampouco ainda seria a estacagern de alojamen

tos, ou a constru<;ao como nm todo, 011 a artc de confec
cionar todos os tipos d,o rn6vcis e inlpleml~ntos, que in

clui os offcios do carpinteiro e do ferreiro, a lIlodela
gl~m I' a tecdagem, bern como 0 fabrico de todos os ins

trumentos. Esse conhecimento tern Iltilidade prMica 
para a rllassa da sociedark, pOreITI nao e eonsideravel 

quando se trata da virtude. Tambem nao sera a arte da 
ca<;a sob todas as Silas variadas formas que tornara al

guem nobre e sabio, em bora tcnita essa se aprilllOrado 
e l~nvolva grande destTl~za. E tarnpollco outorga sabedo

ria a divina<;iio Oil a ,~apac.idad" gent! de interpretar 
oraculos, ja que Sl~ 0 int(~rprete sahe 0 que diz, falta-Ihe 
a compreensiio da verdade do que diz. 

PeTl~ebl~TllOS agora 'l1J(~ l~ssas artes nos cal'[Jcitam a ad
quirir as coisas Jlec(~sslirjas a vida.) lllHS qlle, larnhenl, 

nenhuIlla ddas torna alglJ(\rn sabio. Besta unw espet:ie 
tllO jogo, 0 qual Sl' lirnita 11 s(~r imitativo e nao e, em ab

soillto, s"rio. Aqueles 'lIW 0 praticHTIl utilizarn muitos 
instrllTl",ntos e IIl1litos gestos corporai_., ind uindo u IIW 
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mimica nem sempre der:ente, "';nvolve habilidades que 
fazem usn das palllvras, todas as artes das Musa;; e os 

de rq)f(~seIltac;:iio visual, que sao respol1siiveis 
prndw,ilo de ullIa multiplieidade de figuras varia

das ern diw,r;;oH vdculos, tanto umidos quanto seeo:;.· 
Entretanlo, a Ilrtc imitativa l1ao tnrna ninguem sabin 
em quais'IlIM dessas mesmo aqueles que prati 
cam sua arte com (0 maximo de circunspee<,;iio. 
Estando todas cssas materias abordadas, 0 grupo que 
se segue se nOR Ilfigum como os tipos de defcsa, que 
assurnem formas difcmntes e beneficiam IIluitas p'~ssoas. 
o tipo principal e mais difundido, a arte da guerra, 
conhecida como estrutegia militar, •• (S reputadlssimo 
do ponto de vista da utilidade, IIlas requer uma enor
me dose de boa sorte, sendo concedido as pessoas mais 
pela coragem do que pda sabedoria. 19ualmente a arle 
chamada medicina e por cerlo uma defesa, neste caso 
contra todos Oii danos que 0 dima inflige a06 animais 
mediante 0 frio, 0 calor intempestivo e outras coisas do 

Todavia, nenhuma dflssas artes se distinguc 
como a Bahedoria mais genuIna. Falta-lhes medida, re
COlTem a.~ opinioe>; e procedem por conjecturas. Tam
b(~m chamarmnos de defensores os pilot08 das naus e 
os marinheiros, mas ninguem ousara prodamar como 
sahio mil IJlliGO ddes. Ninguern poderia atinar COllI 0 

conhecimento do odio ou da amizade do vento, mesmo 
que a arte da navega<,;ilo se agradasse sobremaneira com 
esse eonhecirnento. Tampouco sao sabios aqucles ho
mens que pretcndern ser defensorflS em proceSSOR devi
do 11 slla habilidade discursiva; sua atcnc;:ao ao eanher 
das pcssoas se baseia na memoria e no conlalo rotinei
TO com a opiniao e eles pflrambulam distantcs da ver
dade acerca do que e autenticamente justo.• • • 
Candid<ltandose a reputa<;:iio de sabcdoria surge-nos 
/linda urna ceria capacidade estranha, que a maioria 
nao ehamaria de sahedoria, mas de dow natural. Algll
ma~ pessoa!i aprendem facilmente qualqlH~r eoisa 
seia ohjet:o de seu estudo e Sf' lembram com vreeisiio de 
U1l1a grande quantidade de coisas, e 
zes de trazer a mente 0 que C Iltil a eada nm que(I 

ellcol1traria adequa<;:ao se tivesse qne O('.i,rrer " ede
remGnte 0 realiza. Quando atfllltamos para tais pes"oaH, 
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julgarao esses tra(;os como urn dom natural, en
quanlo outros os denominarao sabedoria, e ainda ha
vera quem vera nis50 uma natural agilidade da mente. 
Mas nenhuma pes80a inteligente jamais se inclinani a 
considerar alguem genuinamente sabio pOI' deter quais
quer desses tra<;os. 
Mas por certo deve haver alguma ciencia cuja posse tor
na um individuo genuinamente sabio e nao meramen
te detentor da reputa<;ao de sahio. Vejamos en tao. Li
damos com uma materia extremamente diflcil, a saber, 
deseobrir uma eiencia distinta daquelas que aborda
mos, que possa sertanto genuina quanto plausivelmente 
charnada de sabedoria, e que torne 0 seu possuidor em 
lugar de vulgar ou tolo, um sabio e bom eidadiio no 
Estado, urn gOVf,rnante ou governado justo, sintoniza
do consigo mesmo e com 0 mundo. Prinr:ipiemos iden
tificando essa cieneia. De todas as cieneias atualmente 
existenles, qual delas - se desaparecesse completamen
te do ambito da rac;:a humana ou nao tivesse sido de
senvolvida - faria do ser humano 0 mai" estulto e estu

dos seres vivos? A rigor, nao oS nem 11m pouco difi
cil identifiea-la. Se compararmos, por assim dizer, uma 
cicneia com a outra, p(~rceberernos que aqllela que con
cedeu 0 dom do IllJrnero produziria aquele efeito sobre 
toda [l ra<;:a dOH mortais. 
'£.; um deliS rnesmo, aeredito, e nao algum acaso que nos 
salva ao nos proporeioTlar tal dadiva. Mas c imperioso 
que diga a que deus me n~firo, cmbora pnre<,;a estranho 
e, nan oh5tant(~, num rerto ,;cntido nada estranho. Como 

nos nos impedir de erer que 0 que produz to
das as (,oisa;; boas para Tl(,S niio c tambcm a causa do 
bem que (I, de longe, 0 supremo bem, 011 a sahedo
ria~ Assirn sendo, Megilo e Clinias, qual e 0 deus a que 
lIle rdiTo tao solenernente? 0 C('Il, 0 deus que acima de 

outro com jU8t.i<,;a deve reeeber nossas pre
em; C hOllra", tal (~OITlO fazem todos os outros ddimon.~ 
p deuses.···· Coneordarmnos corn unanimidade que 
tern sido cle a eansu (h~ wdns os olltros bens para lIOS. 

Mas d(~daram()s que de () realmcnte Ilquele que nos 
dell 0 nllIncro tambcm, e continuara nos dando, supnIl
do '1IlC estejal£los desejosos de segui-Io cstritUlncnk. Se 
nos dispusermos a contemplillo da maneira certa 

I 
, ....... OX£<'lOV 


ovpavov, OV Kat 
01 KU.lO'ta'tov, OX; 

crVfl1tav1£<; aMOl 
afla Kat 

atm, TIJ..lav 1£ Kat 

EVXWaat 

om<\>Epov'tcu<; aV'tID... 

cQrh"ollt(lIIdo ao '"ito /JiiP' 
Q)Vatilo nn (1 

01.lpavo<; ri( rata 

o (,h, ((liP n lorinr; 

I 519518 



• ... KOGJlOV lOtte 

OAtll-LltOV Re1=' 

01.lpaVoV.... (:POaWo, 
(!(r~/o 0 rio "a;lllfiliO 

{flv ~'Ii'o,[(lo de ~iio 
GU;p,pclb·~n, ,"Of: (! niUeQn, r01~ 

o ,",(0 r ""' iJlo,L\lu"e~[o Im1(! 0 

cV/"moJio de ,"'U IJCJ~;(mWJl[o 

001.1(1 loO flC 

qUholrli~n 0 r,,/e 0 "00 0 

{'Oflti,O,lifl. (n .l.) 

AO)'l)1) .... (l) ('{lI1c(;ilo 

Ao)Q~ i~dic(l 0 IllaOO ((lie 

fj(;r.(~r,uJ~rm'ilr,I'ltc 0 

riiill'ii,lm {doli 0 riL(~IJ,t~o ~ur 

~e(!C~0,o"m1\etl(e (1 

.;lloilO, 011, r'" ouL\(1~ fe""o~, (j 

,\OWifi (;:) pone ~(' 
(1b{w~n do poOavw, Sf'" lA'io"Oo 

OycOur:ieo, f! ()fIlIiO 100 

(~I (I()Ht'(l"~~r ohlliqrd.111'iilf'I1Pi,tr 

('(JIII'rifo !IOriflltUO. (11.f.) 

Platao As Leis 

quer " dUlTllemos de UniLJerso, Olimpo ou Ceu, ° como 
o preferirmoii perceberemos minueiosamente como 
decorando Il si mesrno e fazendo os astros revolverern 
nele atrav{l8 de tudas as suas orbitas produz as estao;;,)es 
e proporciona Illimento para todns. Em associ'H;.ao corn 
a totalidade do m'imero, ele Illmbem fornece, insistida. 
mos, tudo 0 mais que implica inteligeneia e tudo que e 
born. E esta soma e a coisa maior, pois pode uma pes
soa que dele reeebe () dom dos numeros ir a frente para 
sondar plenamente a inteira revolw;ao do" ceus. 
Mas retornernos alguns passos atras e recordemos que 
estavarrws certissimos ern observar que, se a rao;;a hll
mana fosse privada do llLlmero, chegariamos a 
qualquer sabedoria. Serlamos animais incapazes de 
produzir 0 discurso raeional, e nossa alma nunca 10' 

graria a totalidade da virtude. Um animal que nao sabe 
distinguir entre 0 doiH e 0 tres, e entre 0 impar eo par, 
que seja completamcllte ignorante do numero nao po
deria jamais apresentar um discurso das coisas tI lle 
apreendeu pelo lJnieo meio de que dispoe: a sensao;;ao e 
a memoria. Porem, cnquanto nada 0 impede de deter 0 

resto da virtude eoragern e temperano;;a . ningllern 
que seja destituido dli capacidade do verdadeiro dis. 
curso [racionalJo ° se tormlra jamais sabio, e todo aql1e
Ie a quem falte sabedoria, que e a parte maior da virtu
de, £lao poderu jamBi:; tornar-se inteiramenle bom OU, 

eonHeqiient"llwnte, feliz. Condui-se pela plena necessi 
dade de cmpregar 0 BUrner!) como base, enlbora 0 por 

dessa neeessidade exigiss(l urn diseurso ainda mais 
longo do que ludo que eu disse. Mas de momento esta· 
relllos tam bern eertos em fazer a seguinte afirmao;;ao, a 
saber, que no qlle respeita 8S realiza\j'-;es atribufdas as 
outras artes, as que aeabamos de exarninar, admitindo 
o direito a existencia de todas as artes, nenhuma delas 
•..,r";;"t,~· sao todas totalmente exelufdas ao suprirnirrnns 

a ciencia do Illlrnero. 


Se refletirmos nas artes, poderiamos rnuito bern snpor 

que ha poueos propositos que tornern os Tlumcros ne. 

cC8sarios it ra\ja humana, ernbora estc aspecto 8(~ja laIll

bem importante. Ademais, se contemplarmos 0 elemen

to divino e 08 elementos nlOrtais na gera\jiio descohrire

mos reverencia pelo divino e tarnhcrn 0 IIIlmero I~m sua 
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verdadeira natureza. Mas mesmo aSSlm, nem sequel' Un! 

de nos ainda compreendeni seja It dimensa.o do 
que 0 conhecimento estreito do 1II1mero no seu 
to [\OS eonfere (visto que a se Bomar ao que mencionei, 
todos os fenomenos musicais claramente requerem 
movimentos e sons que sao bm;"ados no numero) seja . 
o que e 0 mais importante que 0 numero e a causa de 
tod08 os bens, niw 0 sendo de nenhum mal. Mas todo 
movimento que pode ser dassifieado como irracional, 
desordenado, disfor!l1e, privado de ritmo e harmonia, 
careee inteiramente do nurnero, tal eomo tudo que par· 
ticipa de qualquer maL f; assim que deve pcnsur todo 

que deseja morrer feliz; e to do aquele que, por 
nao tel' atingido uma opiniao verdadeira, il,'1lora 0 jus· 
to, 0 hom, 0 belo e tudo que pertence a esta ordem, nao 
sera jamais capaz de fazer urn discurso numerico de 
manelra a ern si mesmo 011 nos outros UTrtH 
convicyiio eompleta 
Prossigamos agora com 0 examc desta questao 
o numero. Como aprendemos a eon/ar? COTHO chega
mos aos conceitos de am e dais? 0 universo nos dotou 
da capacidadc natural de eOTh~eituar enqmmto tantos 
outros seres vivos careecrn ule meRTno da eapacidade de 
uprender do emllo con tar.• o. (;01l05(:0, seres hu· 
milnos, a primcira coisll que a divindade alojou em nos 
foi a faCllldade de cornpn,cnder {) que nos (~ mostrado, e 
dcpois disso la divindadl:1 continuou a nos ITlOstrar, e 
ainda 0 faz. E das coisas que dn nos rnostra, tomadas 
uma a lima, 0 que nos e facultado cOlltcmplnI' que sej}} 
mais helo que 0 dia? Mais tarde, quando c,ontcrnpln
mOB a Iwite, tudn se afigura difemntc a I10SSIl visao. 
Como 0 C(\11 nunca CCHsa noil!> ap6s noite c dia ap6s dia 
de apresentar C55CS 1IIe;;1II05 CHpnlaculoH I indusive dos 
corpus celestes Clllnprindo sellS e111'80S I, nao cessa 
men\.I' de "flsinar nos seres luunanos (I um e 0 dois, ate 
que rnesmn 0 rnais obtuso dos individllos aprenda suf'i
ei(mt(~mente bern como conlar. De fato, que hajam tarn
hem 0 Ires, 0 'Iwrlro eo mllllipIo sera possivd a eada UIII 

de n(.s concebel' Ie eoneeituar I ao contmnplarmos esses 
corpos (,e1estes. Desta rnultiplil:idlldc Ide numero:;J, a 
divilldade prodllziu lIma llnidade eriando a Lila que 
se move em sell curso por v(;zes parecendo maior CpOI' 
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vezes menor, revelando-se a cada dia diferente ate 
ze dias e quinze noites transcorrerem; isto constitui uma 
revolw,;ao, fie ~e tratar 0 cicio inteiro como uma 
unidade e n~!'lulta que mesmo 0 mais [mentalmente] 
acanhado dOH seres vivos dotado pela divindade da ca
pacidndc~ de aprender e capaz de aprende-lo. Nestes Ii
mites e reiativamente a e:;:;es objetos, toda a parte dos 
seres vivos que para iSBo estava capacitada tornou-se 
extremUlIlcnte hltbil no contar [ou seja, ate 
observando oS fato~ individuahnente; ora, se toda,; as 
criaturas nao eessam, Tlas relayoes que permutam, de 
ealcnlar os numeros, e, eu 0 imagino, ern vista de uma 
ciencia rnais elevada e para 0 permitir que a divindade 
organizou os meses no ano, colocando no ceu, como 0 

dissernos, a Lua que cresce e mingna, depois do que 
todos principiaram, por uma boa fortuna, a considerar 
no seu conjunto as relayoes dos numeros entre si. Gra
vas a estes evento;; edestiais temos colheitas, a terra gera 
alirnentos para todmi os seres vivo:; e os ventos qlle 50

pram e as ehuvas que eaem nao sao violento;; e imode
rado,.,; S{~, eOTltrariando a i5to, algum de~ses fenomenos 
trouxer consigo 0 mal, !lao e a divindade que devere
1l10S cenSllrar, mas sim os seres humanos por nao orde 
narem eorTl,tamGnte suas proprias vidas. 
Ern Il05sa illvestiguliao sobre as leis dei:!cobrimos que 
nao c difkil eonheeer as olltras coisas que representam 
o melhor para os sen~s humanos, e que todos nos somos 
eompetentc'-" tanto para eornpreender 0 que nos e dito 
quallto para agir haseado;; nessll compreensao enquan
to 50uberrnos 0 que e provavelmente vantajoso e 0 que 
nao e. Realmente, percebemos entao e continuarnos n 
nfirmar que nenhuma das outra5 pesquisas e 
larrnente difieil, mas que 0 como tornar-se gente de bern 
e urn problema sumamente diffei!. Outrossim, 
tudo 0 rnais que temos como born - riqueza na corretu 
quantidade e um eorpo do tipo adequado - (~, como diz 
o adagio, tanto possivel quanto faei!. Acresc,;a-se a isto 
que todos concordarao que deve a alma ser boa, e 
quanto a eomo 0 deva ser, todos afirmam que e impe
rioso que seja justa, tempernnte, corajosa e tambcm 
sabia. Entretanto, quando se trata de [definir] a for
ma precisa de sabedoria a ser possu{da peIn alma, 
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como aeabamos de demonstrar pormenorizadarnente, 
ceHsa qualquer consenso, ao menos entre os membros 
da multidao. Contudo, eom efeito deseobrimos agora 
acima de todas as anteriores forrnas de sabedoria uma 
que de modo algum e falta de significayao, pelo menos 
ao afirmal'mos que alguem que tern dominio das eien
cias que esboc,;amos garante UTna reputac,;ao de sabio. 
Mas serao aqueles que detem estes conhecimentos efe
tivamente sabios e bons? l~ isto exatamente que requer 
uma discussiio satisfat6ria. 

Clinias: Etltrangeiro, eomo tinhas raziio ao dizer que 
)reendias grandes discursos a respeito de grandes 

assuntos! 

o ateniense: De fato, nao sao materias triviais, Clinias. 
Mas e isto eainda rnais dificil - estou telltando dizer 
coisa;; que sao inteira e universalrnente verdadeiras. 

Clinias: Nao tcnho nenhuma dlivida sobre isso, es
Todavia, nao percas 0 animo de dizer 0 que 

pensas. 

o ateniense: Esta claro, e nao perdeis vos tambem 0 

animo de escutar-me. 


Clinins: Niio te prcocupes, e fain elll nome de n6s dois. 


o atenien.~e: Excelente. f~ preciso que cornc<:emos 

comec,;o. Ern prirneiro lugar, parece que aeima de tudo, 

neeessitamos deseobrir UIll nome {lnieo, se 0 puder

mos, para essa coisa que sustentamos ser a sabedoria. 

Se sirupleo;mente formos incapazes de faze-1o, ao me

nos teremos que, COIllO nosso segundo objetivo, deler

minar qual e quantas esp6eies de sabedoria c 

que nma pcssoa eonhec;u a fim de ser sabio de aeordo 

COIn nosso disclIrHo. 


Cl{ni(l,~: Prossegue. 

o ateniense: 0 ponto n eque nmguem censure () 
por fazer urn discurso sobre os deuses que 

mais belo e mais digno do que aqueles apresenta
dos ate agora, envolvendo se, por assim dizer, num no
bre jogo e honrando nos deuses, passando em norne do 
[legisladorJ toda sua vida entoando-lhes hinos e lhes 
ofereeendo 0 esnetaculo de sell 
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rnais bnl,,! 

o alellil'n.~(': () (" ... di",(mIOH, entao, Clfnias? Parecenl 
que ellhmud.. hillOH UtiS dnu~m; os estareIllOS honrando 
grandeIlH'III(' (' If..,H Holif,iluudo que nos inspirem a di
zer (l lIIais ltd.. (' rrwlhor Hobre eles? Eisto ° que quercs 

0\1 ou1ru coiHnr 

Cllnias: Pf'(,,,iHIlIIH'IlI(, illso. E en tao, homem adrninlvel, 

ora aos dClIs"" com "ollfimH;a e profere 0 discurso que 
a ti oeorr., a.,erf'a do,; d"lIses e das dousas. 

o ateniensf': Assilll sen) :-1(' 0 proprio deus guiar··Ille. 
Apenas juula-t" II lIlillhn ora<;ao. 


Ctinias: ProsH"I!;IW com leu discurso a nova etapa. 


o ateniense: Visto (1110 IIH peS80as no passado fulharam 

em sIIa dt:HITi.:.lo till gnrll<;aO dos deuses e dOH seres vi· 

vos,· pareee-me (IW' d.wo inieiar [Tneu discllfHol eOIll 

lima '::'Iposi<;lio hm;eada no discurso antel'jor, •• 
fetomando IIWII ulu'Ilw !lOS relatOR !rnpios e dedarando 
que Ill] d"",,,,,, quI' :wlnrn pOl' todas as coisas, grande,; (' 

p.~qiwllas, " 'I"" slio irwxoriivcis em materia de justit,:H. 
SllponlJo '1I1f' II' 1I'lIlbms, Clfnias, ja que v()s, inclusiw" 
tomasl"" HpOlilalll(,utos pOl' nserito. 0 que dissernos en

tiio " ah"olullllrwlIl." vt:rdndeiro. 0 ponto rnais impor 
tanl" (,ra '1111' como Illll lodo, a alma e Inais veilIa I" ;;u

nm dignidadt:] do 'lilt: qualquer corpo. V6s lem 
brais? Com Cf'rteza deveis lembra-Io, Pois 0 qnn e su

perior, mais veillo n mnis semelhante ao divino assim 0 e 
ohviarrwllie "Ill ao que e inferior, Tnais novo n 

menos vt:nnrUvni, e 0 que governa 011 eonduz " de todos 
os modos mais velho do que 0 que e governado ou COII

duzido. Adrnitamos, pOl'tallto, este ponto, fI saber, que a 
alma e mais vdha [e mais dignal que 0 eorpo. Mas H(' 

assim for, I) principio que estabdeeernos ern 
rneiro disGllrso sobre 

que odos 
nosso ponto de 

estamos dando os 
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C/{nius: Todos terao que convir que estamos enuncian
do essas materias 0 melhor qut' podemos. 

o ateniense: Quando uma alma e urn eorpo ne associam 
para formal' uma estrutura (IniGa e prodmr.ir uma 1'01'

lIla lillica, estarerIlos ccrtos eIlI dizer, segundo a nature· 

"'fl, que se trata verdadciramente de urn ser vivo? 

CUnias: 

o ntNliense: Entilo estareTnOS utribuindo a essa asso
ciw;;ao a denorni na<;.ilo mais correta au chamaAa de 

HI'r vivo? 

CUnias: Sim. 

o ateniense: Epreciso taTIII)('Tn, corn toda a pJausibili 

dade, rct:onhecer cinco eorpos solidos, dos quais pode
mos extrair Ie fubril:arl as mais belas e mais 

A esoe,cic rcsl,antc Ido ser vivo] oossui uma 
forma IIIliea pois a alma, H malS divina Ido 

ser1··· {, a 1111 lea Goisa que PO(!('rlll s('r mcorporea OlJ 

Ilbsolu1anlf,ntl' ineolor, I;: 0 linieo ente naturalmente 
nplo para fabriear e criar, enquanto 0 eorpo, ntSs 0 afir 
mamos, se presta a ser fHbrieado, a ser transformado e 
ser vislo.···· A especie de elite anterior (que 0 digamos 
nuvHmenlt', porquanto !lilo dev.: ser expresol) ulna 56 

.' apta Ilalllrairnente a ser invisivel, bern como inle
lte e intdigfvd, dotada de memt'.ria e 

d., citlt:ulo 110 "lIIpl'egar a alternflllf,ia dos numeros im
part's P. pare". llavt:ndo cinco cor po;;, (mlao, qlle deda
rernoli St~n~ln t-~1.~s () fogo, u aglla, 0 ar, a t(~rra (~ () eSler, e 
que cada lima das lIlultiplas () vuriadas (~sp6('.i('.s de se
rl's vivos ,( I,'vadll Il p(·,rfeic,;iio kudo \Jill d(,sSI'S It:orpos] 

a principal. 
Faz-se mister eSludllr clIda UIII desses dmnentoH intlivi

dualm"Ilt<: COIIIO sngue. TOIlH'IHOS 0 eieuwnto terre;;tre 
como () primeiro grupo, 0 qual indui 10dos os seres 
hurnanos, alem de todo:; os seres vivos dotados de mui
tas pernas e aqucles que nao as poss~Jem, lOtios aque, 

Ie;; que se IIlovem e aqudes que sao estaeionftrios, fir
IlILH.\OS pOI' raizes, ••••• 0 que confere singularidade a 

e;;tn ,'spe.:il', aereditarnos, e () fato de que a despeito de 
todos os 5"1'<:::; vivos s.~rem GOIIlpostoo de tod06 os eineo 
corpos (e1erTlfmlos), (~HSa csp{~(:ie e eOllstiluida maj ..rita· 

riamente da term com sna natureza s6li<lo. 
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E-nos licito supaI" que h6. uma segunda e distinta 
cie de ser vivo, que e visiveL It constituida por uma por· 
«lio maior de fogo, mas contern poryoes de terra e ar 
assoeiativamente a modestas quantidades de todo 0 

resto. Esta e a mzao de dedararmos que a partir desses 
corpos surgem seres vivos visiveis de todas as especies. 
Devemos, ademais, Bupor que as especies de seres vivos 
nos ceus que sao, deveriamos afirma-Io, os a6tros di 
vinos - vieram a existeneia providos do corpo mais te
nue e a alma mais excelente e mais venturosa. E cabem 
a eles, no que diz respeito ao seu destino, ao noseo ver, 
um destes: ou sao incorI"uptiveis, imortais e com 
e absoluta necessidade divinos, ou eada urn corda com 
uma existencia de tal longevidade que possivelmente 
jamais exigiriam que fosse mais extensa. 
Consideremos, pOI"tanto, primeiramente que ebses se
res, que ° reitercmos, sao de duas uma e outra 
visiveis, uma de fogo, a julga-Io externamente na H\la 
inteireza; a outra, de terra, a terrestre movendo
se CIn desordem, e a fgnea, ao contfl'irio, moven
do-se em perfeita ordem. Ora, aquela que se move de
sordenadamente que constitui, na maior parte, os 
seres de nossa Terra e imperioso que a consideremos 
como destitufda de inteligencia; aquela que segue sua 
rota ordenadamente no eeu, por isso mesmo, propieia 
uma forte prova de sua inteligencia, pois seguir sempre 
exatamente a mesma agir ou sofrer de modo identi 
co basta para manifestar uma vida inteligente. E a ne
cessidade que cpr6pria a uma alma dotada de intcke
to sera, entre todas as necessidades, de sobejo a mais 
poderosa: pela lei que imp5e cia exerce 0 comando scm 
scI' comandada. E quanto a alma, na perfeivao do iute
lecto, que se propoe a perfeiyao do bern, e impossivel 
qlle algo altere seu proposito e esta completa impossibi
lidade se pmduz realmente segundo a razao. NeIll mes
mo ° alio atingiria tal forva e tal firmeza; em verdade, as 
tres Moira,; ai exerc:em seu controle e asseguram 0 resul
tado perfeito do designio eoneebido, na mais sabia das 
deliberalioes, para eada um dos deuses. POI' GOIlseguinte, 
os seres humanos deveriam ver uma prova da inteligen
cia doe astros e de todo "eu Gortejo no fato de que repro
duzern eontinuamente OS nleSInos movimentos, e isto 
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porque repetem desde um tempo prodigiosamente lon
go OS at08 que outrora deliberaram, em lugar de mudar 
sua decisao desregradamente, de variar ineessantemen
te sew; nlovimentos e, conseqiientcmente, se tornarerIl 
revolu(:ionariarnente errantes c transtornantes. Nossa 

difere precisarnente da opiniiio da maioria, quc 
ere que, porque produzem sempre exatarnente os mes
mos movimentos, nao possuem alma. E a multidao tem 

os insensatos, ao pOllto de ter 0 humano como 
nteligente e vivo porque se move' e () divino como pri

vado de inteligencia porquc permancee lias mesmas 
6rbita5. Mas realmente todos poderiam ter adotado 

mais belas, melhores e accitaveis, e poder-Be
ia ter entendido que seja 0 que for que se mantem ope
rando uniformemente, sem varia1iio e atraves de cau~ 
sas identicas eumpre por essa razao mesma ser consi
derado como inteligcnte. Uma tal pesson pOfleria tam
bern entender que esia e a natureza dos a8tr05, entre 
todas as coiBas a mais bela de ser contemplada, e, adieio
nahnentc, que se movcndo eIlI sua Inareha e danqa, a 
mais bela e mais magnifica danva existente, traIlsmi· 
tem aquilo de que todns os seres vivos necessitam. 
Em verdade, esturIlos certos em afirmar que possuem 
alma. Comeya pOI' levar em conta 1.1 Beu tanlanho. Niio 
sao tao pequenos qllantn parecem, a massa de cada \lIn 
sendo dc proporqoes iuconcehiveis, ponto que deve fier 
aceito eonfiantemente jn que Be bascia em satisfat(lrias 
evidencias, pois poderno8 acertadamente pellgar que () 
Sol e maior que a Terra e, com efcito, tndos os ast1'05 
que se movern detem mn tamanho descomunal. Como 
pode qlllilquer ser fa:wr corn que UIIla massa tao vasta 
revolva sempre IIum periodo identicn? Dedaro que um 

poderia ser de 0I1tra ma
neira, pois nada poderia jamais vir a ser animado exee
to atraves de UIlI deus, como demonstramos. E visto que 

e-Ihe perfeitamente faeil, 
qualquer eorpo flU 

mlissa e, em segunoo lugar, irnprirnir-Ihe Ii dire«ao que 
julgue a methor. Espero que 0 principio llni(:o que you 
agora enllnciar seja verdadeiro para tod08 esse" corpos: 
a menos que lHIla alma estivesse ligafhl a cada um dc
leB ou mesmo dentro de cada lim deles, Ii terra, 0 ceu, 
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todos os astros e todas as massas deles formadas nao 
podcriam executar com precisao seus rnovimentos anuais, 
mensais e diarios, convertendo tudo que so produz em 
bens para n6s. 
Visto que eo ser humano urn ser misenivd, convem que 
evitemos emitir disparates e serrnos claros no que dize· 
mos. Ora, se tomarrnos por causas desses corpos turbi

forQas naturais uU outra coisa semclhante, nada 
dirernos que seja claro. E e absolutamente necessario 
retornar 0 que dissernos e apurar se 6 correto 011 se 6, 

contnirio, inteiramente iuexato afirmar, illiciai. 
menk, que os seres sao de duas especies, una almas e 
outros, corpon; que hit rnuito de cada um, poreen sao 
todos distintos entre 5i e transitando de uma especie a 
outra; e qLle uao lui uma terceira esplScie que retina 
outros seres; que a alma, enfim, c superior ao corpo. 
Propornos, penso ell, ([Ile enquarlto aquela e intelig~n
te, este edesprovido de in tel ig€mcia; que enquanto aque
la eomanda, este obedece; que ela e a causa de tudo 
que existe, enquanto e1e n50 e a causa de efeito ulgmn. 

pretender que os seres celestes tem uma nu 
tra eausa e nao 550 produzidos dessa mancira, a saber, 
mediante a uniao de uma alma c de urn corpo, eonsti 
tui grande insanidade e ausencia de senao. Em todo 
caso, se desejllmos que 110ssa deseriQao de todos 0" se' 

res dess~ genero bem sllcedida, e que possamos '~rer 
corn certeza que todos esses seres constituetn ulDa obra 
dos deuses, forQoso e que Ihes atribuamos uma ou Oll

tra das seguintes naturezas: OIl veremos neles, com a 
dcvida justeza, verdadeiros deuses a serem eel~hrados, 
ou ndes veremos tafl-SOrnente semelhan<;:as aos denses, 
tais como imagens confeccionadas pelos pr6prios deu
.ses, porquanto seus criadores nao sao nem privados df' 
intdigfmeia nem de pouca rnonta. Como declaramos, e 
mi~tcr que Ihes atribuamos uma dessas duas nature
ZRS, I' urna vez isto feito., t(,rernos que honrit-Ios aeirna 
de todas as imagens. Por c()rlo nenhl.lma ol1tra 

pareeera mais hela on mais 
Ihada por todOH os "ems hUllianos do qlle CSflns, tarn
pouco serH. instalada ern S!!:ios mal" eminent.es, supe· 
rando I'm purezu, "splendor, rnajestade c vitalidade de 
toda sorle a essas, feitaH como sao em todos OS aspedos. 

Epinomis 

No tocante aos deuses, que nos detenhamos. Agora que 
identificmnos as duas de seres vivos que nos 
131''10 visiveis, em relaQao as quais asseveramos qlJe uma 
c irnortal e a outra, a espeeie terrestre, e mortal, tenle
mos com a maior precisao quc a opiniao razoavel per
mite, descrever as tres especies intermediarias que se 
aeham entre as duas especies jli abordadas. Depois do 
fogo, tornemos 0 eter. Podemos 5upor que a alma eon
feceiona seres vivos Ii partir dele que !como os demais 
tipos de seres vivos] sao rnajoritaria.rnente earaeteriza
dos por essa substancia tnas que, tarnbem enceTrum 

quantidades menores dos outros tipo8 de substaneias 
de modo a fundi-las. Depois do eter, a alma confeccio

na 11m tipo diferente de seres vivos a partir do ar, e urn 
terc...,iro a partir da agua. Ap6s eri{dos a todos, e 
vel que a alma preendwsse a totulidade do ceu com 

seres vivos, empregundo eada !lm ades em conformida

t 


<I..., corn sell carater, porquall1o todos participam <fa vida. 

E51<iS sao a segllllda, terceira, quart.a (' 

de seres vivos, comeQando com os d,~u5es vifilveis e ter

rllinando COllOSCO, serel:5 humarlOs. 

Quanto aos deuses Zeus, Hera e tudo5 os outros pode
mos legislar corTlO preferirmos, II mesma lei t('lIdo vali 
dade para eada 1.1111 deles, " devemos tm' esl.e prindpio 
como firrnemcnte cstubel,:cido. Porcrn, no que 
aos primeiros de uses, aqueleK que sao visiveis, supre
H10S~ os rnaiH verH~r(ivejs, e que velllOS corn cuainr niti
dez em toda parte, c'nw; fOI"l:oso dedarar que sao os 

Il6tr06 (~1l1 nssoeial;5o '~orn t.odos OS feu(H1wnos celestes a 
TIt'),; pern:ptiveis. Depois deles e oS pnlxirnos na seqiien
cia abaixo ddes ,lstao os d<iimons. Entre estes, Ii 
kitn de ar, <rUt: ocn(la a tereeira posi<;:ao, a Hwdiana, e 

pda rrH~d ;a,<50 entre deuses e seres hu ma· 
[lOS, e deve se,' honrada e.xcelsamente ern [fOSSilS ora 
vi',,:,; pOl" ser mensag(,ira de palavras favorH'y"is. Estus 

duas ('''pee.i"" de seres vivo" - a feita de eter e a 
na ordem, a feita de ar "fio ,:omplelarnclIle diilfanas (~ 

MeslIlo quando se aeham pr()xirnas, nfio 

somos caraz"" de ve-Ias. Sao detentorm; de maravilho, 
sa inteligeneia, ';(:!ld.. que aprendem com rapi
dez to tem hoas mer[j(,rias, e e-nos licito dizer qlle co 
nheeern todos os nossos pensamentos e tanto :1111:1111 
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entre nos que sao nobres e bons como odeiam 
entre nos que sao extremarnente maus, visto 

que os d<iimons ja sao seres que experimentam dol', do 
que 0 deus que partilha da perfeigao da natureza divi
na e estranho (como 0 edo prazer), ocupado plenamen
te no ()(msar e conhecer. Visto que 0 ceu e"ta completa
mente preenchido de seres vivos, nos seria permitido 
dizer que se comunieam entre si e com os deuscs mais 
excelsos em torno de todos os seres humanos e lodas as 
outra8 coisas. Fazem-no atraves doa movimenlos daR 
ordens inlermedial'iafi dos seres vivos que vogarn leve
mente rumo 1\ Terra e lambem rumo a todas as regii'les 
do ceu. Quanto aos seres da terceira 
tuidos de agua, serao represen.tad()s 
como semi-del1ses naseidos desse eiemento, por vezcs 
visfveis, pOI' vezes ocultm; e produzindo des
lumbramento pelas suas vagas 
Essas cinco especies de seres sao realmente seres vivos e 

de encontros com 
alrave;; de sonhos durante 0 SOlIO, 

deles tem realizado vario;; 

c.ornumcagi'ies audfveis manifestadas pOl' 
vozes divinas ou oraculos a certas pessoas, saudaveis ou 
enfermas, ou meSlno no rnorncnto da morte. As cren';'HS 
disto resultantes afetam tanto indivfduos quanto comu
nidades e foram a origem de muitos ritos religiosos para 
varios povos, como 0 scrao, tambem, no futuro. Todo 

que legislar sobr~ estes assuntos, pOl' menDs SCI1

so que tenha, jamais ousara fazer inovagoes e induzir 
scus proprios concidadaos a lima religiao destituida de 
qualquer fundamento seguro. POI' outro lado, em sua 
cabal falla de conhecimento de nao proibira aquilo que 
a lei dos antepassados estabeleceu a rcspeito de sacriH
Ci08, jll que e impossivel aOB mortais 1m conhecimento 
sohre (~ssas materias. No que eoncerne aos deuses que 
sao efetivarnente visiveis a IH:iS, 0 mesmo raciodnio nao 
nos demonstrara que a pior das maldades seria nao ou
sar a eles fazcr referfmeia enos revelar que sao dellses 
tanto quanto os outr05, mas privados das cerirnonias 
das honrns q lIe Ihes sao devidas? Alias, i8to (; exatamente 
o que esta ocorrendo. E: como se, em algum ponto, urn de 
nos tivesse visto urn Hoi OIl uma lua /Jindo a ser e a todos 
nos olhando, e devido a alguma inabilidade nao conse-

transmiti-Io e, ademais, nao Be mostrasse ansioso 
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por fazer sua parte para transfcri-Ios de seu estado ex
c1ufdo de urn lugar de honrn, e os tornar cons
picuos, aJem de instituir festas e sacriflcios para eles, e 
dcterminar mais ou menos longos, conforme 
suas como tlIn ternpo H cacla urn deles reser
vado varias vczes ao ano. Nan scria esla pessoa omissa, 
bern conlO qualquer outra que 0 testemunhasse. merece
doras de serem chamadas de mas? 

Clinias: Sem duvida, cSlrangcH 8urnamente mas. 

o ateniense: Entretanto, meu cam Clinias, quem que 
saibas que esla e a minha situa9iio, agora. 

Clinias: 0 que queres dizer? 

oateniense: :-labeis que entre as poteneias que povoam 
o cell ha oito que sao irrnas entre si. Eu IneSIIlO as con 

no que nao realizei nada de extraordinario, 
visto que tarn bern outros poderiam faze-Io sem dificllI
dade. Tres delas sao as que mencionamos ha POIlCO, 
pertenccntes ao Sol, i1 Lua c a todos os dernais astros_ 
Mas ha mais cinco. De todas essas orbitas e os seres que 
nelas se movem, quer pOl' 5i mcsmos ou perfazendo seus 
cursos levados sobrc bigas, que nenhum de nos creia 
temerariamente qlle IlIlS sao denses, outro!) lJaO, e que 
alguns sao rebcntos legilimos, enquanlo outr05 sao aqui
10 que nenhum de n6s pode sequer enlIneiar para nao 
ineorrer em blasfemia. Ao cOlltritrio, eompete-nos de
darar e afirmar que sao iodos irrnaos c das 
parcelas dos irrniios. Nao devernos atribuir 0 ano a urn 
deles e () mes a urn outro, ao Illesmo tempo que nos 
recusamos a atribuir ao resto deles 
ou tempo nos quais cada urn deles percorre sua 
pria 6rbita, contribuindo a pcrfeigi'io do universo visi
vel eslabelecida pela rnais divina das leis. 
Todo aquele que e feliz principia por adrnirar~se ante 
esse universo e entao desenvoive uma 
dizado de tudo que epossivei para um mortal iln,rpnrllp,' 

acn:ditando que assim tera a melhor e mais vcnturosa 
das vidas e que apos a morte atingirll que sao 0 

lar da virtude; e uma vez real e verdadeiramente inicia
e tendo alcangado a perfeita unidade e lIma 

na verdadeira sahedoria, que e U11a, pcrmanecera 
mslo de seus dias na qualidade de 11m observador 

das mais belas coisas que a vista pode contcrnplar.• 
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o proximo passo consiste em declarar quantos san esse,; 

deuses e quem suo etes, pois cumpre frisarmos que ja, 
malti voltamos atras em nOflsas palavras, A 

sustento scm hesitar,;ao ao menos 0 seguinte: repito que 
sao oito, dOB quais tres ia forum abordado>l, restando ain
da cinco. A quarta ()rbita incluindo 0 pCrlodo de revolu
<;ao bem como a quinta sao quase em vclocidade 

ao Sol, e, em tudo, ncm mais eeleres ou mais Icntus; des
tes tres astros' eimperio:;o que aqllele que aenSm Bufieicn
te inteligPHcia seja 0 Gondutor. Essas tres 6rbitas perten, 
Gem ao Sol, iJ. cstrela da manha e a urn terceiro curpo 
Iceleste] que !lao posso nornear visto que seu nome e 
desconhecido, isto porque a prinwira pessoa qW) ns oh
servou foi mIl barbaro. Devido ao fato do Egito e a Siria 
cnntarern com urn verao de surna heleza, uma 
pratiea nesse" lugares levou as pessoas a ~crern os 
IIciros 110 ret1etir dessas materias. Mantinham-sc obser
vando tndus os astros visiveis, pode-se di7.c-Io, porquanto 
na parte do mundo [em que se achaml 0 ceu pennanece 
sem nuveIls e ehuva [no verao]. Dali, ter sido sonda
do por milhares de ano:; de fato durante um tempo 
inealculavel e esse conheeimento se expandiu pOl' t.oda 
parle, indu:;ive para a Grecia,' • E portanto cabe a m',s 
nao vacilarmns e promulgar tal Goisa como lei, pois d(~di
car nossa homenagern a certos seres divinos e recust~-Ia a 
out£08 nao seria evidentementc razoaveL 
Quanto an fato de Ihes faltarem nomes, est.a e II ruziio 
a ser dada, Na realidade, emprestararn nomes lirados 
dos deuses [tradieionaisJe A estrela matutina, que (, 
larnbem a estrela vespenina, e charnada de a:ltro de 

Afrodite, nome extraordinariarnente apropriado s,m
do a escolha de tim legislador sirio;' •• 0 astro que 
;;imultaneamente aeOinpanha n Sol e e:;Sil eSI.rela mil
tutina f~ a f-1erTnes.···· 
lkst.a-nos ainda nOn referir a rna is Ires orbitas [de as
tr03] que HC movmn pan] tI direita····· corno a LUll e 0 

RoL Man d"vernos Ul(~Il{lionar urn d"lls, 0 oitavo, que de 
modo especial poderiamos dWTIlHr de IlniOI~rso; de :le 
rnov(, nil dire"ao "posta d(, todos os dernais e os arrasla, 
eomo parceeria 6bvio ate rnesrno para seres hUlnanos 

que poueo conheeenl des.';e;; aSSUlltos. Ma" tudo que 
sabernos de rnaneira satisfat6ria e nreeiso que 0 digamos, 
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e n estarnns dizendo, pnis para alguem, rnesmo de es
casso enl.endilnento, mas que e correto e divino, 0 que e 
autenticamenre a sabedoria parece estar de certo modo 

destac; IiIllIas. Restam entao Ires astros, dos 
urn, 0 mais lento dos tres, reeebe de alguns 0 uome 

de Sol;······ 0 segundo mais lenlo deve ser chamado 
[de astro] de Zeus e 0 que vern em seguida de [astro] de 

••••••• () que a cor mHis vennelha de to

dnse········ Nada disto e difieil de ser apreendido se 
alguem 0 expli1:a, mas uma vez HIlla pesso/l 0 aprende, 
afirmamos que nisso deve crer. 
Todo grego deve ter errl mente que temos na Grecia 0 

clima mais favoravel para a virtude. Seu merito eonsis
te no fato de que e intel'medithio entre 0 frio intenso e 0 

calor torrido. COllsiderando-se que HOSSO verao (S inferior 
ao veruo nesses olItros lugares, COlno asscvertnnos, 
tardamos em obsel'var a ordcnar;;iio dessee delIses [as
trais], Mas que tenhamos como ponto pacifico que tudo 
que os gregos reeebem dol' barbaros acabam pOl' embe
lezar e aprimol'al' maximnmente, 0 que se aplica espe
cialmente a materia em pauta; alias, e difieil ter todns 
efitas eoisas por ahsnlulamcntc certas, mas nutn>sc uma 
atraente e boa csperallr,;a de que, muito ernbura a tradi
r,;ao acen:a de todos es:;es deuses c, inclusive, 0 culto d05 

Illesmos provcnham dos barbaros, os helenos, pOl' con· 
ta de suus form as de eduear,;uo, 05 o1'li<:ul05 de Delfos e 
todo 0 sistema lcgalmente eodifieado do cuilo, conse

.,uItUll.-I,,~ melhor e, nUIn eerlo sentido e/'ctivo, 
d(~ urnu rnaneira Tnuls (~qijltativa.········· 
Que nenhuTIl greg" jamais pense, por medo, que sendo 
mortais nunCH devemos nos interessar pdo que e divi
TlO. Convern que pensernoH precisamellte 0 opost{), 0 
divino lIao e privado de inteligellcia e tampouco em 
ubsoluto i!l:lIorante da natureza hUIIlana, mas cionte de 
que ~e enHina, n{)s 0 II que 
{, ensinado, E segllrarnente sahe (fue a ("olsa 

que nos entiina e que ~ u 	 I1l~Il11~~rO (~ ':0][10 

cunt6-lo; se nan 0 sou besse, seria [no lllllndoJ " que ha 
de menos illtdigente; realuwllt(' nii.. cOlllwceria (l si 

m,CSfno, eomo fie diz, •••••••••• cast. se 

COIn aqueles que sao Cllpaz(~s de lll'rpwler, ('m 
cOTnpartilhar sern eillll1e (k sell ""I~..zii" de ten,m se tor
nado bOllS corn a aillcla dl! Divilld"d,·, 
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Agora moslm-se bastante plausivel que quando 08 se
res humanos pensaram pela primeira vez como os deu
ses l'ieram a ser e no que se assemelhavam, e que feitos 
realizaram UIna vez VI:ndos a ser, 0 que disseram nan se 
revelou aceiulvcl ou agradavel as pessoas sensatas, como 
tampouco se revelaram as narrativas posteriores, Tlai; 
quais 0 fogo, a agllu tl os outros corpos foram conside
rados mais velhos, e a alma admiravel, mais nova,· 
[narrativasl que tarnbem sustentaram que 0 movimen
to que pertence ao corpo e que 0 corpo produz em si 
mesmo por meio do calor, do frio e de todas as proprie
dades deste tipo csuperior e mais e que a alma 
nao rnove a si mesma e 0 corpo consigo, Mas atuahnen
te, visto que dizemos que a alma, uma vez llnida ao 
corpo, 0 move e 0 transporta sem dificuldade ao trans
portar-se a si mesma, na~ tem igualnlente nossa ahna 
nenhuma razao de duvidar que ccapaz de mover circu
lacmente qualquer massa. 

porquanto agora afirmamos que a 
alma e a causa universal e que todas as coisas boas tem 
causas que sao boas, enquanto coisas mas tem causa8 
distintas, que sao mas, nao sera de que 
a alma seja a causa de toda 6rbita e movimento, e que a 
melhor especie de alma produz 6rbitas e movimentos 
que tendem para 0 bern, enquanto a especie oposta de 
alma gem aquelas [6rbitas e movimentosl que tendem 
para 0 contracio, Infere-se que 0 hem deve sempre ter 
vencido 0 mal e deve sempre vence-lo, 
Tudo que dissernos esta de acordo com a JII8ti\<a, que se 

dOB impios, •• Por eonseguinte, voltando ao tema 
de Bossa investigayao, so nos resta crer que a pessoa de 
bem, ao menos, e sabia; todavia, no que respeita a sabo
doria que ha rnuito buscamos, vejamos se podemos des
cobrir qualquer disciplina ou arte cuja ignorancia nos 
levaria a priva\<iio de todo discernimento sobre a justiy,!' 
Em verdade, penso que podemos e e preciso qUtl eu diga 
qnal e, Tentarei explicar H vos como se manifestou a mim 
que a buscava sofregamente, A causa de nOS50 fracasso 
esta em nao praticarrnos a mais importante parte da vir
tude da maneira correla, 0 que acab.. de dizer parece
me indicar isto incisivamente, pois ninguem jamais nos 
persuadira de que ha uma parte mais imDortante da 
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virtude para os mortais do que a reverencia pdos deu
ses, cmbora tenha que ser admitido que, gra(;as a 
especic de ignoraneia, essa qualidade tern estado ausen
te nos individuos dotados das melhores naturezas, 
Tais naturezas sao raras, Inas se surgern representam 
um beneficio marcante, uma alma que possui tan
to rapidez quanto lentidao nurn grau SUHve e modera
do tendera an equilfbrio; tera para a cora
gem ao mesmo tempo que para a temperan

essencial nessas naturezas, 
reeordar, podera fruir 

ualidades a ponto de se apalxonar 
do, Essas naturezas, com nao nasceIn com faci
lidade, mas quando acontece e sao educadas e treinadas 
da maneira devida, c absolutamcnte certo que poderao 
dominar a multidao inferior pensando, fazendo e dizen
do tudo que concerm~ aos deuses das maneiras acerta
das Has horas acertadas, sem exeClltar hipocritamente 
sacrificios e ritos purificatorios, gerando violagoes con
tra os deuses e os seres humanos, mas verdadeiramente 
honrando a virtude, () que constitui, alias, 0 ponto capi..
tal para toda a cidade, Dizemos, portanto, que essa por
giio da comunidade tern, por natureza, a mainr aptidao 
para exercer a autoridade e e capaz de aprender as li
goes mais cxcelentes e mais bel as, se for tlnsinada. Mas 
ninl,'1.lem poderia fazA-Io a menos que a Divindade indi
,~asse 0 ,;aminho, De fato, se fosse para alguem ensinar 
da m~lI1eira incorreta, seria melhor nao aprender, Entre~ 
tanto, seglle-s.~ do que estou dizendo qllt' os indivfduos 
possuidorf',s desse tipo de natureza, 0 melhor, tem que 
aprender tais liyoes, " que sou impelido H afirll1ar~lhe8, 

Tentarei, por conseguinte, apresentar uma eXDosicao 
detalhadH do que sao essas 
lham, e como aprende-Ias (conIlanao 
dude como (Iiscursadnr e na eapacidade 

ouvir me), ou seja, 0 que deve apren(1er 
re"p'~Jto da r(~vereTlcia aos deuses e como aDrendL'-Io, 

'luando vos 0 ollvirdes, achareis estranho, 
que se trala da astronomia, uma resposta [para essa 

que IliIlguflm esperaria dada a falta de expe
riencia com a materia, As pessoas ignoram que 0 ver
dadeiro astroIlomn preeisa ser n individuo mais sahin. 
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Niio me r.,fim a alguem que pratique a astronomia do 
modo que Ilt~siodo 0 fez e todos que a elc se assemelha
ram, que He devotaram aobservayao do levante e 0 poen
te dOH astros, mlls a quem tenha observado sete das oito 

euda uma eompletando sua propria 6rbita, 
de uma IIIlmelra qlle ninguem que nao fosse dotado de 
uma natureza extruordinaria poderia faeilmente obser
var, Dissemos 0 que nos compete aprender. Prossegui
remos de Hlodo a indiear, nos 0 repetimos, como (S ne
cessario e n,eomeTidtivel que 0 aprendarnos. E princi
pio peln qlW se segue. 
A Lua e a mais eelem para eompletar sell circuito, tra
zendo 0 rnes (a Ilia nova) e antes deste a lua cheia. A 

cOllvem observar 0 Sol, que traz os solstkios a 
rnedida que eornpleta a totalidade de seu circuito, e os 
astros que a ele se igualam em velocidade.· A fim de 
evitarmos dizer muitas vezes as mesmas coisas, iii que 
as orbitas restante~ de que nos oeupamos anteriormen
te nao siio de ({IGil eornpreensao, deveriamos emprecn
der continuos esforyos no sentido de preparar para esse 
conhecimento as pessoas naturezas 

reendc-Io, mini~trar-Ihes muitas malerias 
res e habitua-Ias ao aprendizado durante a inffmcla e 
a juventude; dui porque IS imprescindivel que eSludem 
as maternaticas. 
Prirnordial e 0 ('studo dos numeros em 5i, em oposiqao 
aos lIumeros que p08suern e))rpos. Trata-se de toda a leo
ria do impar e do par, d(~ sua de seu poder e do 
que comunicum aos seres. Depoi;; deste aprendizado 0 

proximo e 0 daquilo qlle e chamado por urn nome extre
mamcnte tolo, geometria.· • Com efeito, todos os nllme
ros niio sao, por nalureza, eOlnparaveis uns aos outros, 
mas a possibilidade da comparac;;iio Be torna manifesta 
quando os traduzimos em superficies. Que este 
e de origem divina, e nao hllmana, deveria saltnr nos 
oHlOs de quem IS capaz de wmprcende-Io. 0 e&
tudo dos rn'Imeros com tres fatoTes,' • • que sao simi la
res em virtude de sua natureza como s{llidos. IJma outra 
arte, denonlinada c8tereometria· • •• por uqueles com 
ela familiarizados, realizu H assimilaC;;ao de numeros que 
nuo sao similares. Mas 0 que as pessoas que sondam essas 
materias e as cOlIlnreendem julgam divino e mimculoso e 
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como u natureza corHO urn conjunto rnolda generos e 
de aeordo corn eada proporc;;iio, eom refercneia Ii 

potcneia que se baseiH sempre no dohm e a 
oposta a esta. ••••• A primeira sequencia do dobro e 

~ 	 uquela efetivada ern numeros na relayao numeriea de 
urn a dois; •••••• a sequcncia determinada pelns qua
drados······. e igualmente 0 dohro desta: 0 dobro 
desta ultima e a sequencia •••••••• que 
IS solido e tangivel, ap6s proceder de um a oito. 
ua escala que vai do dobro a Ulna media, uma das inter

'I;,· mediariedades esta Ii igual distaneia dos extremos visto 
'~, que excede 0 menor nlllna quantidade igual aquela em 

que e excedida pelo maior; a outra intermediariedade 
excede os extrernos e e excedida pOl' eles nunra mesma 
frayiio de cada urn deles; e nos intervalos 
que vai de seis a doze formam-se as relayoes de tres a 
dois e de quatm a tres. Esta sequencia, que evolui nos 
dOls sentidos no meio dessas ultima;; relayi'ies e dispensa 
aos seres humanos 0 beneffeio da conc6rdia e da medi
da em vista de urn jogo de ritmo e harmonia, e urn dom 
do eoro bern-aventurado das Musas. 
Suporrdo que todas essas eoisas sao wmo disselIH IS, 

a finalidade de aprendl\-las? Para dar eontu desta ques
tao e nos referirmos 00 clemento divino prescnte 
no rnundo gerado, flue eonsistc da especie mars excel en
te e mais divina de cnisas visfveis que a Divindade per
mitiu aos seres hurmmos observar. Ninguem que as te
nha observado jarnuis podeni asseverar que 0 aprendeu 
por qualquer earninho facil que dispense as eiencias que 
aeabo de mencionar. AIeln disso, em todas nossas dis
cussoes preeisamos ajustnr 0 indivfduo Ii especie fazen
do indagac;;oes e refulando respostas erradas. Este meto
do e a primeira e melhor pedra de toque a ser ernprega
da pelos sen,s hmllanos enquanto os testes que nan silo 

mas que pseudarnente 0 prelendem ser, envoI
veTIl a torIos num labor totalmente inutiL PreeisHiTlOS, 
indusive, deter urn conhecimento apurado da exatidiio 
do ternpo, captar como ele eurnpre corn preeislio todoH os 
fentJrrH'TlOS cdc,;tes. :::ie I) fizernlos, entiio todos que en~elll 
na verdnde d(~ nosso raeioelnio segundo 0 qual a almll IS 
a uma vez mais velha e mais divina que () eorpo deverilo 
reeoniw<'(,r qUI, (I achigio twin esta repleto de deuses e 
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cabalmente correto e 6uficiente e, ademalS, 

80mos negligenciados devido ao esquecimento ou incu

ria dos seres que nos sao superiores. 

Em todos esses estudos deve-se tel' em mente 0 seguinte: 

todo aquele que atingir a eompreensao de cada urn de

les pOI' meio do metodo eorreto e grandemente benefi

ciado ao faze-Io; caso contrario, mais vale invocar a Di

vindade em busca de ajuda. 0 metodo correto e este 


deve-se, ao menos, dizer isso): Ii. pessoa que apren
de do modo correl0 sera revelado que lodo 
lodo sistema numerico complexo, toda 
haTmonica e 0 padrao uniforme da revolul,;ao dOH as
1ros constituent lima coisa unica que a todos esses feno
menos se aplica. E sera revelado a todo aquele que 

corretamente, como 0 dizemos, fixando sell 
olhar na unidade. Aquele que estllda essas mat{~rias 
desta maneira, urn unico vinculo natural que a 10das 
une sera revelado. Mas lodo aqllele que se propoe a in
vestiga1' essas materias de qualqueT out1'a maneira tera 
qlle invocar a boa fortuna solicitando ajuda, como tam
bern 0 di:GCmos. Sem a po:,;se desses conhecimenlos, na.o 
havera ninguem nas eidades que algum dia se tome 
feliz. Eis 0 metodo correto, eis a educal,;ao, eis as ciencias: 
sejam dificeis, sejam faceis, esia e a forma pela 
temos que proceAler. 
Niio e certo descurar os deuses uma vez que e 6bvio que 
nossa hist6ria sobre iodos eles foi narTada da forma 
correta e ahenl,;oad a pela Boa Fortuna. Todo aquele que 
atinou com todas essas coisas dessa maneira, digo que 
e verdadeiramente 0 rnais sabin. SUBtcnto, tmllbem, 
em termos de gracejo ou de seriedade que, quando qual
quer urn desses individuos eumpre aiTaVeS da morte 0 

seu destino reaimcntc [como 0 asscguramosJ elc (:on
tinua existent!) na Inortt~), nan sera Inais afetado pOI' 

uma lTIul6di'io de sensal,;(les como n e agora, mas sim 
participara de UITI d(~stinn uno. Tendo se tornado uno a 

da multiplicidade, ele bera afortunado, sumamell
te nahio e flbew;oado - habite mn sell estado aben<,:oado 
mn continente!; ou ilhas de dcsfrutar{) el-isa fortuIIfI 
para sempm. E viva ele sua vida devotado a essas bus
cas privada ou publicamente, os deuse;; lhe concederao 
de forma identica 0 experimental' destlas coisas. Quanto 
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it n05sa asserl,;ao mlcml, a mesma 
e egenuinamente verdadeira, a que salvo 

, 
poucas excel,;oes, os seres hUlnanos sao inea

pazes de conquistar a perfeita bem-aventuranc;a e feli 
cidade. Isto foi afirmado corn acerto. Somente 
que sao, POt natureza, semelhantes aos deuses e mode
rados, que possllem 0 restante das virtudes, e que abar
caram todas as materias vinculadas it ciencia aben(;oa
da· (e indicamos sao elas) (:onquistaram e de
tern todos os dons da divindade lIa devida medida. 
Dizemos privadamente e promulgamos como lei 
camente que OS cargos mais cminentes devem ser 00£1

feridos a esses indivlduos que granjearam 0 domiuio 
sobre casas materias da maneira correta, mediante in
tenso e alcan<:;aram a plenitude da velhice. Os 
outros os ohedece1'ao e discursarao em louvor de todos 
os deuses e deusas. E agora que chegamos a conhecer 
sufieienternente hem essa sabedoria e a teatamos, 80

mos todos compelidos, GOIll toda a a eOTlvidar 0 

Com,elho Notnrno a exerce-Ia. 
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