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RESUMO 

 

ROCHA, Danielle Ferreira da. Mentira Útil e Opinião: o intermédio entre conhecimento e 

ignorância da República de Platão. 2019. 61p Dissertação (Mestrado em Filosofia, Filosofia 

Antiga e Recepção). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Curso de Pós-Graduação em 

Filosofia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 

2019. 

 

Tomando como texto base A República, e fazendo uso de outros dois diálogos 

platônicos, o Teeteto e o Mênon, procederemos uma investigação que terá por objetivo tornar 

explícita uma divisão, dentro da teoria platônica, entre dois tipos de mentira, uma a que 

chama de Mentira Nobre, e outra a que chama Mentira sem Nobreza, caracterizar cada uma 

delas, e além disso investigar seus papéis na formação dos cidadãos e de suas opiniões, 

através da educação, passando por uma análise de suas benesses, capacidades e riscos. Além 

disso, serão distinguidas as opiniões verdadeiras das falsas, as naturezas filosóficas das não 

filosóficas, tudo isso a fim de compreender melhor a possibilidade e a necessidade de se 

conceber uma mentira que seja útil. 

 

 

Palavras chave: Platão. A República. Mentira Útil. Mentira Sem Nobreza. Opinião. Verdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

ROCHA, Danielle Ferreira da. Noble Lie and Opinion: the intermediary between 

knowledge and ignorance in Plato's Republic. 2019. 61p. Dissertation (Master in 

Philosophy, Ancient Philosophy and Reception) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Curso de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ, 2019. 

 

Taking as a base text the Republic, and making use of two other Platonic dialogues, 

Theaetetus and Meno, we will proceed with an investigation that aims to make explicit a 

division, within the Platonic theory, between two types of lies, one which he calls Noble Lie, 

and another one called Noble Lie, characterize each of them, and further investigate their 

roles in shaping citizens and their opinions, through education, through an analysis of their 

benefits, abilities and risks. Moreover, true and false opinions, philosophical and 

nonphilosophical natures will be distinguished, all in order to better understand the possibility 

and necessity of devising a useful lie. 

 

 

KEY WORDS: Plato. The Republic. Noble Lie. Lie Without Nobility. Opinion. Truth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Junto dos grandes temas da filosofia, encontra-se a problemática da mentira, 

tópico capaz de gerar bastantes controvérsias e que foi abordado por um grande número 

de filósofos, em períodos dos mais diversos; na era moderna podemos citar a querela 

entre Kant e Benjamin Constant, que demonstra a ambiguidade do tema, e das decisões 

tomadas acerca dele. Kant, com seu Imperativo Categórico e a prescrição de uma ação 

que não tenha em vistas sua utilidade e sim a preservação dos princípios morais, cria 

uma ética universalista e que exclui qualquer possibilidade de uso da mentira e fomenta 

um apego incondicional pela verdade, possuindo, segundo pensa Benjamin Constant, 

pouca atenção às particularidades de cada situação, e além disso, não considera que, 

sendo a verdade um dever, este dever só se aplica àqueles que possuem direito a ele. 

Assim, dizer a verdade, segundo Benjamin Constant, não é um dever absoluto, uma vez 

que todo dever existe em função de um direito, e onde não há direito, não há também 

dever. 

Ainda na modernidade, mas antecedendo Kant e Benjamin Constant, Jean 

Jacques Rousseau, em seu “Devaneios do passeante solitário” procede uma análise 

sobre o tópico da mentira em que questiona-se sobre a utilidade da verdade, e se ela é 

um valor soberano e independente de ser útil, ou não, ao mesmo tempo que relativiza o 

papel da mentira e trata, inclusive, das fábulas, tomando-as como roupagens da verdade, 

quando imbuídas de sentido moral. 

Contudo, a questão da mentira é uma herança que data desde a antiguidade, e 

também Platão tratou dela. Deste modo, esta dissertação terá como objetivo analisar, 

sobretudo a obra A República de Platão, com o intuito inicial de explorar as 

considerações que o autor faz a respeito do uso da mentira, movida pelo inquietamento 

surgido a partir das posições sustentadas pelo autor neste diálogo, que em certa medida 

podem parecer contraditórias. 

Em primeiro lugar, ao proceder no exercício de elaboração de uma cidade 

ideal, que dá nome à obra, o filósofo considera que um perfeito cidadão seria aquele que 

ama e busca verdadeiramente o saber, e vai além quando, ao tratar da natureza deste 

homem, firma que esta deve ter “Aversão à mentira e a recusa em admitir 

voluntariamente a falsidade, seja como for, mas antes odiá-la e pregar a verdade” 
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(485c), demonstrando uma posição de forte valorização daquilo que se entende como 

conhecimento, o acesso à verdade, e de total desprezo por aquilo que pode ser encarado 

como falso ou enganoso. 

Contudo, existem ainda muitas passagens em que podemos verificar uma certa 

relativização do papel próprio da mentira e que conferem a essa um caráter de utilidade. 

Cito uma passagem em que isso se torna claro: 

 

Se, de fato, dissemos bem há pouco, se na realidade, a mentira é 

inútil aos deuses, mas útil aos homens sob a forma de remédio, é 

evidente que tal remédio se deve dar aos médicos, mas os 

particulares não devem tocar-lhe. (PLATÃO. A República, III, 

389b). 
 
 

Acima, aquele recurso que anteriormente deveria ser evitado, e tomando na 

conta de um terrível mal, aparece agora, e em algumas das passagens mais ilustres dessa 

obra, como um remédio que, ainda que seja inútil aos deuses, serve aos homens, dando 

a essa mentira utilidade. Exemplos disso são o mito da Fenícia e o sorteio dos pares 

amorosos na cidade. Ambos os casos envolvem a mentira e essas histórias, diz-se, 

devem ser contadas, sobretudo, àqueles homens que se pretendem perfeitos – para que 

sejam capazes de desempenhar o cargo de guardiões da cidade – e têm como função 

moldá-los. 

Pergunto-me: como seria então possível conciliar as falas que sugerem que 

deve haver, dentro da cidade ideal elaborada por Sócrates, Glauco, Polemarco, 

Adimanto e Trasímaco, um desprezo à mentira com aquelas que tomam a mentira por 

vezes como um remédio e uma ferramenta útil? Este parece ser o caso da educação, por 

exemplo. 

Para responder a essa questão partimos de uma análise daquilo que o autor 

considera como mentira, análise esta que percorreu toda a obra A República e levou em 

consideração todas as aparições do termo em seu decorrer, para compreender então qual 

seria a saída platônica a essa aparente contradição. Como resultado podemos notar a 

existência de dois diferentes tipos de mentira: uma que deve de fato ser abominada, e 

outra, que pode servir à utilidade. 

Ao constatar então que existem dois tipos de mentira, uma que se sustenta 

enquanto ferramenta de utilidade, e uma outra que deve ser considerada como o pior dos 

males, é inevitável se perguntar: afinal de contas, o que confere à mentira útil seu 
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caráter de utilidade? Em resposta a isso, tem-se que uma mentira útil é uma mentira por 

palavras, que acomoda o mais possível em si verdades. Em resumo, uma mentira torna-

se útil à medida que veicula um conteúdo misto, composto de verdades e fabulações 

acerca daquilo que não se conhece, como por exemplo, a origem. É o que nos confirma 

a passagem a seguir: 

 

“- E quanto à mentira por palavras? Quando e a quem é útil, a 

ponto de não merecer o desprezo? Não será em relação aos 

inimigos e aos chamados amigos, quando, devido a um delírio 

ou a qualquer loucura, intentam praticar qualquer má ação, que 

ela se torna útil como um remédio, a fim de os desviar? E, na 

composição de fábulas que ainda há pouco referíamos, por não 

sabermos onde está a verdade relativamente ao passado, ao 

acomodar o mais possível a mentira à verdade, não estamos a 

tornar útil a mentira?” (PLATÃO. A República, II, 382c-d.) 

 
A questão que se segue se mostra a partir da justaposição daquilo que se 

definiu como mentira útil, ou seja, uma espécie de conteúdo misto, onde a verdade e a 

fantasia se misturam, e de outra passagem que se apresenta no livro V da República, que 

cito: 

 
- Ora nós não dissemos antes que, se aparecesse alguma coisa 

que ao mesmo tempo existisse e não existisse, tal coisa ficaria 

em posição intermédia entre o Ser absoluto e o Não-ser 

absoluto, e que sobre ela não haveria ciência nem ignorância, 

mas o que aparecesse a meio caminho da ignorância e da 

ciência? 

- Exatamente. 

- E agora surgiu entre elas aquilo a que chamamos opinião? 

(PLATÃO. A República, V, 478d). 
 
 

Se observarmos atentamente as consequências da descrição fornecida acima no 

que diz respeito à mentira útil, poderemos notar o seguinte: sendo a mentira útil um 

composto híbrido, que tem em sua gênese tanto fábulas como verdades, isso a coloca a 

meio caminho, entre o conhecimento e a ignorância, portanto, entre o Ser-absoluto e o 

Não-ser absoluto, assim como a opinião. Deste modo, o segundo objetivo dessa 

dissertação será traçar o caminho existente entre mentira útil e a opinião. 

Apesar de servirmo-nos de uma bibliografia de base, A República, lançaremos 

mão também de outros diálogos, para fortalecer nosso entendimento sobre alguns 

pontos, e mesmo para trazer novas implicações que se referem ao que está sendo 
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abordado. Serão eles o Teeteto, que nos fornecerá, além de outras contribuições, as 

definições de opinião verdadeira e falsa, e o Mênon, fundamental para a 

compreendermos a maneira como a mentira útil e a opinião se esbarram. 

Vejamos como a pesquisa se segue. 
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2 A CARACTERIZAÇÃO, A UTILIDADE, OS CUIDADOS E O USO DA 

MENTIRA 

2.1 O Que Torna Útil a Mentira? 

 

Para dar início à tarefa proposta, começaremos por investigar a zona limítrofe 

da dicotomia entre verdade e mentira, onde uma deve ser sempre motivo de elogio, e a 

outra sempre vilipendiada. Com vistas a esse fim, esta seção terá como base duas 

passagens da República de Platão. No intuito de encontrar auxílio para o entendimento 

dessas duas primeiras passagens, nos serviremos também de um fragmento do Teeteto, 

outro diálogo platônico. 

Principiando então pela República, a primeira passagem que abre caminho para 

uma interpretação menos rígida a respeito do uso tanto da verdade, quanto da mentira, 

aparece ainda bem cedo, num dos primeiros diálogos iniciados na obra, e talvez o 

primeiro de grande relevância dentro da temática que irá se desenvolver daí em diante1; 

nesse momento, o interlocutor e anfitrião de Sócrates é Céfalo, um ancião de quem 

parece ser amigo de longa data. Ao ser interrogado por Sócrates a respeito daquilo que 

sente nessa altura da vida, em que, devido ao avançar do tempo, um homem se encontra 

mais próximo da morte, Céfalo é categórico em dizer que a velhice só é má para aqueles 

que não são comedidos e que tampouco atinam com sapiência, insistindo em querer 

hoje coisas que lhes eram próprias no passado, não tendo em atenção o fato de que o 

passar do tempo não é sentido apenas pelas folhas das árvores que secam no chão, mas 

também por eles e por seus corpos, e por não perceberem isso, não percebem também a 

necessidade da busca por outros prazeres, assim como os do intelecto – que se compraz 

mais de uma conversa apaixonada, do que com a união amorosa de dois corpos, ou com 

os excessos da comida e da bebida – a fim de que não se frustrem. 

Em posse dessa afirmação, Sócrates interroga-o mais uma vez, alegando que 

talvez sua posição ao clamar que a velhice não é causadora de nenhum dos males de que 

a acusam, seja tal pelo fato de ele, Céfalo, pertencer ao conjunto dos homens que 

possuem certa fortuna, e que, por isso, não agasta-se com nada, não tem nada em falta, e 

pode então desfrutar de uma velhice tranquila. Sensato, Céfalo não se recusa a admitir 

certa vantagem dada a ele por ser um homem de posses, e inclusive, em certa altura de 

                                                             
1 A saber, a questão a que o texto se refere é a questão da Justiça. 
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sua fala, atesta que a velhice desprovida do mínimo conforto, proporcionado pela 

riqueza, mesmo para aqueles que sejam comedidos, será tão árdua, como o é para 

aqueles que, embora ricos, não o são. Contudo, Céfalo destaca o que seria, para ele, o 

maior benefício colhido dessas posses em relação à velhice: não faltar em ser justo, uma 

vez que nunca ficou a dever nada nem aos homens em questões de empréstimo, nem aos 

deuses em sacrifício, e que, por isso, nunca necessitou fazer uso da mentira. Vejamos 

como Sócrates responde a isso, e como essa tréplica nos abre caminho: 

 

- Falas maravilhosamente, ó Céfalo – disse eu –. Mas essa mesma 
qualidade da justiça, diremos assim simplesmente que ela consiste na 

verdade e em restituir aquilo que se tomou de alguém, ou diremos 

antes que essas mesmas coisas, umas vezes é justo, outras injusto 
fazê-las? Como neste exemplo: se alguém recebesse armas de um 

amigo em perfeito juízo, e este, tomado de loucura, lhas reclamasse, 

toda a gente diria que não se lhe deviam entregar, e que não seria justo 
restituir-lhas, nem tão pouco consentir em dizer toda a verdade a um 

homem nesse estado. 

(PLATÃO. A República, livro I, 331c). 

 

 

O que a fala de Sócrates faz é colocar em xeque a força das afirmações de 

Céfalo, que pretendem definir a ação justa por seu comprometimento com a verdade e 

com a restituição das posses de outrem, e como fica claro em seu exemplo, sim, é 

perfeitamente possível que se imagine uma situação em que o mais justo a ser feito, a 

fim de promover o maior bem possível, seja, justamente, omitir a verdade, e privar 

alguém dos bens outrora deixados em depósito. No que diz respeito à verdade, se 

seguirmos por este mesmo raciocínio, poderíamos considerar, por exemplo, o que, em 

situações de guerra e perseguição, muitas famílias já fizeram, escondendo minorias 

caçadas em suas casas, ajudando em fugas, e nos perguntar mais uma vez se a verdade 

“nua e crua” está mesmo sempre a serviço da justiça, já que neste caso é verdade que 

muitas famílias abrigavam outras que estavam sendo caçadas, porém, pensando na 

realização do maior bem possível, omitir essa verdade se tornava a única forma de ser 

justo. E é exatamente neste ponto que a discussão se torna proveitosa para nós, visto 

que, ao afastar do bem e da justiça a necessária ligação com uma noção de verdade, 

onde esta se define por sua correspondência com a realidade sensível, vemos surgir a 

possibilidade da adoção de um outro parâmetro de ação justo possível, parâmetro este 

que não depende da veiculação de uma verdade explícita, mas que, como nos 

demonstraram os exemplos, torna-se justo pelo bem que é capaz de provocar, ou, em 
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outras palavras, por seus efeitos. É interessante notar que este bem é também um bem 

alheio, e que não se destina ao benefício apenas daquele que fala, mas também daqueles 

sobre quem o discurso recai. 

A segunda passagem que trata da mentira como uma ferramenta nobre, ou útil, 

aparece já mais à frente no diálogo, após, inclusive, ter tido início o processo de 

idealização do projeto de cidade empreendido por Sócrates, Gláucon, Polemarco, 

Adimanto e Trasímaco e que inspira o nome dado à obra2. Esta passagem surge quando 

os interlocutores do diálogo discutem a respeito da educação dos cidadãos desta cidade, 

para que ela se torne o melhor, e o mais justa possível. Principiando pela tarefa de 

apontar um modelo de educação que seja capaz de tornar harmônicas características tão 

dissonantes como a coragem e o comedimento – tomadas como necessárias aos 

cidadãos, sobretudo àqueles que exercerão guarda sobre a cidade3 – e de testar, até o 

limite, a firmeza de caráter daqueles que dela participam. Não será difícil achar um 

modelo a ser apontado, posto que o modelo vigente entre os gregos, que sugere música 

para a alma, e ginástica para o corpo4, parece, aos participantes do diálogo, um bom 

modelo. Dessa maneira, o foco será o conteúdo e a ordem de ensino do mesmo. Neste 

ponto, é conveniente esclarecer que, quando falamos de música, não falamos apenas do 

discurso metrificado acompanhado de melodia e instrumentos que hoje chamamos 

música, mas de qualquer discurso que possua metro. Assim, as poesias homéricas, 

declamadas por um rapsodo, ou contadas por uma ama, juntamente como toda a 

literatura de mesmo tipo e discursos dos mais variados, também se enquadram nisso que 

chamamos música, e estes, por sua vez, à medida que oferecem contato com a música, 

também educam. 

E é justamente a discussão sobre a educação da alma através da música que 

virá em primeiro lugar, e em 376e, ao discorrer sobre os tipos de literatura que serão 

ensinadas, a fala de Sócrates passa a ser de nosso particular interesse, como demonstra a 

citação a seguir: 

                                                             

2 PLATÃO. A República, 369a. 

 

3 bid, 375d-e. 

 

4 Ibid, 376e. 
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– Mas há duas espécies de literatura, uma verdadeira, e outra falsa? 

– Há. 
– E ambas serão ensinadas, mas primeiro a falsa? 

– Não entendo o que queres dizer. 

– Não compreendes – disse eu – que primeiro ensinamos fábulas às 
crianças? Ora, no conjunto, as fábulas são mentiras, embora 

contenham algumas verdades. E servimo-nos de fábulas para as 

crianças, antes de as mandarmos para os ginásios. 
(PLATÃO. A República, II, 376e-377a) 

 
 
A primeira coisa a ser notada na declaração de Sócrates é a afirmação da 

existência de dois tipos de literatura, uma falsa e uma verdadeira. Mais adiante, em 

377a, ele também assenta que ambas serão ensinadas às crianças, mas primeiro, a falsa, 

e além disso, que essas fábulas a que se refere e que compõem o corpus da literatura 

falsa, são análogas às mentiras. 

Inicialmente, talvez seja o caso de entendermos melhor essa divisão entre uma 

literatura verdadeira, e outra falsa, se quisermos avaliar bem a analogia entre a mentira e 

este segundo tipo de literatura. 

É fácil perceber que existem ao menos dois tipos de histórias que podem ser 

contadas: aquelas que narram fatos históricos, e que portanto sabemos ter acontecido, 

como o relato feito por um historiador sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial; e 

também aquelas que, apesar de nos comunicarem muitas e belas coisas, assemelham-se 

mais a ficções do que a falsidades, ou a fiéis descrições de fatos, encontrando-se em 

uma posição intermédia entre eles. Este é o caso, por exemplo, de alguns dos trechos 

das poesias feitas por Homero, a exemplo do Canto XX 17-18 da Odisseia, que retrata 

um conflito vivido por Ulisses entre a irascibilidade e a razão, e que será considerado 

pelos interlocutores de Sócrates e por ele mesmo como importante, pois, segundo eles, 

ao descrever tal conflito Homero, propõe que um princípio repreende o outro: “batendo 

no peito, censura o coração/ aguenta, coração, que já sofreste bem pior”5, e ao fazê-lo dá 

voz ativa à razão. É o governo da razão sobre os demais apetites da alma – 

nomeadamente, a coragem e os desejos6. A valorização da razão, como parte capaz de 

promover o equilíbrio e harmonização da irascibilidade e dos desejos na alma humana 

                                                             

5 Ibid, 441b. 

 

6 Ibid, 441a. 
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além de aparecer na República, também aparece em outro diálogo platônico, o Fedro, 

sob a forma de uma parábola, em que desejo e irritação são comparados a corcéis 

atrelados a uma carruagem, onde o cocheiro simboliza a razão justo pelo fato de ser o 

responsável pelo comando dos corcéis, indicando-lhes o caminho7. 

Pensando nessa divisão, os discursos verdadeiros a que a passagem 376e 

menciona assemelham-se ao primeiro tipo de histórias, e os discursos ou literatura 

falsos, ao segundo tipo. E o que garante o status de verdadeiro ao primeiro tipo de 

discurso é o seu comprometimento com uma verdade do tipo factual, a que Sócrates se 

contrapõe como invariavelmente capaz de promover a justiça no primeiro fragmento 

destacado. Já o desprendimento dessa noção é o que confere ao segundo tipo de 

histórias o caráter falso, ou ainda, fictício, como descrito previamente. 

À vista disso, ao enunciar que a primeira fase da educação das crianças se dará 

pelo contato com esses discursos “falsos”, onde se inserem os mitos, Sócrates não está 

afirmando nada de novo. Afinal, neste momento da educação, mitos e historietas são um 

recurso frequentemente utilizado a fim de possibilitar e até mesmo facilitar o 

aprendizado, através das imagens das mais diversas coisas que são utilizadas em sua 

elaboração, uma vez que nem sempre a verdade consegue ser entendida e convencer, ou 

mesmo ser aprazível. Mas deve-se observar que, como nos enuncia o trecho, apesar do 

modo como se apresentam, essas formas de discurso também vinculam verdades por 

detrás de suas falas, sendo uma espécie de conteúdo misto, capaz de revelar uma espécie 

de sentido oculto, não factual, e é isso que dá a essas mentiras a capacidade de serem 

úteis e de ensinar. 

É válido esclarecer que a sinonímia estabelecida entre os mitos, a mentira útil e 

a ficção conta com algumas ressalvas, pois acompanha seu uso uma certa 

incompatibilidade em relação ao “cenário conceitual” a que Platão pertence, logo, o que 

aqui está sendo chamado de ficção deve ser entendido de acordo com o estabelecido no 

diálogo e, em menor grau, nesta análise a respeito dos mitos e da mentira útil, e não ser 

associado completamente àquilo que entendemos por ficção em sentido moderno, ou 

seja, um discurso inteiramente dissociado do discurso factual, onde não há nenhum 

status de verdade que pretende ser passado a partir da fala do interlocutor, ao seu 

ouvinte. Assim, apesar de lançar mão do termo “ficção” para criar uma imagem e 

                                                             

7 PLATÃO. Fedro, 454a-456b. 
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melhor se fazer entender, este estudo não tem como objetivo atribuir responsabilidade a 

Platão no que diz respeito à inauguração de uma teoria da ficção, ao contrário disso. 

Manteremos a problemática dentro do local em que se encerra, e cumprindo com as 

funções a que se destina no diálogo, entendendo, assim, a ficção, no sentido até aqui 

empregado, como sendo a criação de narrativas de um tipo específico, criadas através de 

ilustrações verossímeis aos homens, que estejam a serviço da educação dos cidadãos, 

capazes de cultivar neles direcionamentos éticos e disposições compatíveis com a vida 

na cidade imaginada pelos participantes do diálogo, e que ocupa um lugar intermediário 

entre o inteiramente falso, ou enganoso e o puramente descritivo8. 

Seguidamente, Sócrates introduz a noção de que é justamente no período da 

infância que as almas se encontram mais abertas à persuasão e são mais maleáveis, 

sendo, então, bastante suscetíveis a moldes. Este trecho, e em particular a ideia de que 

as almas recebem moldes, fazem lembrar a teoria levantada no diálogo de mesmo autor, 

Teeteto, de que todos os homens dispõem de um bloco de cera em suas almas, presente 

dado a eles por Mnemosine, a deidade da memória na mitologia grega. Vejamos este 

trecho e como ele se liga ao que até aqui foi dito a respeito de as almas poderem ser 

moldadas e sobre as especificidades da alma das crianças: 

 

 – Pois bem, supõe, tendo em vista o argumento, que nas nossas almas 

há uma espécie de bloco de cera que recebe as impressões; num, 
maior, noutro, mais pequeno; noutro, da cera mais pura, noutro, mais 

suja, nuns de cera mais dura, noutros, mais líquida, nalguns mais 

apropriada. 
 – Suponho. 

 – Digamos que é uma prenda da Memória, a mãe das Musas, e que, se 

quisermos recordar algo – entre o que vimos, ouvimos, ou pensamos 

nós próprios – tomamos impressões nesse mesmo bloco de cera e 
colocamos a cera sob as sensações e os pensamentos, como se 

estivéssemos imprimindo um sinete. Aquilo cuja impressão é fixada, 

recordamo-lo e sabemos, enquanto a sua imagem permanecer; por sua 
vez, o que é apagado ou não pode ser impresso, esquece-se e não se 

sabe. 

(PLATÃO. Teeteto, 191c-e). 

 
Se levarmos a diante a analogia do bloco de cera, e aplicá-la às crianças e à 

educação das mesmas, podemos pensar que estas, por serem novas, terão um bloco 

igualmente novo, e portanto de uma cera recém-moldada e ainda um tanto maleável, 

                                                             

8 GILL, Christopher. Plato on Falsehood – not fiction. 
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além de livre de impressões anteriores, o que facilitaria que os moldes ali impressos 

criassem marcas mais profundas e que por isso resistiriam a ser apagadas com o tempo, 

ou esquecidas diante da sobreposição de informações neste bloco de cera com passar 

dos anos. Por isso deve ser dada especial importância à educação pela imaginação 

dedicada às crianças, no intuito de preservar a pureza desse bloco, que, sem nenhum 

critério previamente estabelecido, acolheria em si tanto os moldes da virtude como do 

vício, e este último, fixar-se-ia tão bem quanto o primeiro, deixando marcas profundas e 

de difícil esquecimento. Deste modo, compreende-se que um caráter firme precisa ser 

cultivado desde a infância, se se quiser fazê-lo da forma mais fácil e eficaz possível, 

uma vez que aquilo que for impresso em primeiro lugar servirá como base para as 

demais impressões. 

Estas passagens são importantes para nossa investigação, pois, se antes vimos – 

se não a mentira de modo explícito – a ausência do comprometimento com uma verdade 

anunciada pelos sentidos servindo como uma ferramenta capaz de promover o bem e a 

justiça, desviando um amigo de uma má ação, aqui, ao tratar dos mitos e fábulas, 

admitidos de forma clara como mentiras, somos capazes de enxergá-los num contexto 

em que estes são descritos não como simples enganações, mas como formas impuras de 

verdade. Este conteúdo, parte ficcional, porém embebido da capacidade de revelar 

sentidos que de outra forma não podem ser vistos, servirá à educação dos cidadãos 

dessa cidade que Sócrates e os demais se propuseram a imaginar, numa fase crucial, em 

que se pode incutir os valores que se desejam, e ter maior sucesso em sua adesão, dadas 

as particularidades de uma alma ainda tenra e desprovida de uma formação prévia de 

valores. E isto nos leva a crer que há um tipo de mentira que não é completa, e que 

funciona como uma ferramenta útil e digna de louvor em, ao menos, duas 

circunstâncias, sendo a educação uma delas. 
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2.2 O Caráter Dúbio da Mentira 

 

Apesar de existirem, como vimos no tópico anterior, possibilidades de um uso 

nobre da mentira, essa questão não pode ser tomada apenas de modo romântico, como o 

próprio texto base, A República, nos fará ver. 

Para dar conta de explorar a ambiguidade da questão do uso e da constituição 

das mentiras, e agora, adentrar nos aspectos nocivos e dúbios deste recurso, faremos uso 

de três passagens da República. 

Dando seguimento à discussão levantada anteriormente, após se darem conta 

da serventia, consentir com a adoção da mentira, quando útil, na educação dos cidadãos, 

e destiná-la sobretudo às crianças, cuja educação deve ser assistida o mais de perto 

possível, o rumo do diálogo não pode ser outro, é preciso tratar dos conteúdos e tipos de 

histórias que participam desse processo educacional. Surge, em 377 b-c a reformulação 

dos mitos, onde iremos nos deter daqui, até o início da próxima seção. Ela se apresenta 

da seguinte forma: 

 

- Ora pois, havemos de consentir sem mais que as crianças escutem 
fábulas fabricadas ao acaso por quem calhar, e recolham na sua alma 

opiniões na sua maior parte contrárias às que, quando crescerem, 

entendemos que deverão ter? 
- Não consentiremos de maneira nenhuma. 

- Logo, devemos começar por vigiar os autores de fábulas, e 

selecionar as que forem boas, e proscrever as más. As que forem 
escolhidas, persuadiremos as amas e as mães a contá-las às crianças, e 

a moldar suas almas por meio das fábulas, com muito mais cuidado do 

que os corpos com as mãos. Das que agora se contam, a maioria deve 

rejeitar-se. 
(PLATÃO. A República, II, 377b-c). 

 
 

Essa reformulação seguirá pelo mesmo atalho tomado na busca pela justiça9. 

Portanto, para proceder com a crítica dos mitos, Sócrates conduz a todos em direção a 

uma abordagem daquilo que poetas como Hesíodo e Homero contaram, por considerar 

que os poetas menores sigam, inevitavelmente, sua matriz10, e também pela importância 

                                                             

9 PLATÃO. A República, 368c-d. 

 

10 Ibid, 377c-d. 
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dada, sobretudo na formação educacional do povo grego, às obras destes poetas. Como 

podemos prever, nem toda forma de mentira merece louvor, e é justamente o contato 

com este tipo de mentira, nomeado em 377d como mentira sem nobreza, que a 

reformulação dos mitos pretende evitar, sobretudo em relação às crianças, mas não só a 

elas, de modo a inibir o contato de todos com mentiras sem nobreza, evitando que se 

instaure em suas almas a ignorância, e que, por consequência disso, se pervertam suas 

naturezas, e ao mesmo tempo preservar e prescrever aqueles ensinamentos que se 

considera úteis. 

A mentira sem nobreza é caracterizada em 377e, e opõe-se à mentira nobre, 

pois configura-se à maneira de um discurso errôneo, que, ao retratar as figuras dos 

deuses, dos heróis e mesmo dos homens ordinários, se afasta e por vezes perverte suas 

respectivas essências, difundindo entre aqueles que o escutam e através dele são 

ensinados o puro engano, e é isso que se quer evitar. 

Iniciando pelo que é dito a respeito do comportamento dos deuses, comumente 

descritos como criaturas vingativas e maldosas, capazes de nutrir entre os seus 

desafetos, Sócrates e os demais participantes da conversa percebem que não é desejável 

que essas histórias sejam do conhecimento de todos, movidos pelo anseio de evitar que 

comportamentos vis como estes se reproduzam, posto que, ao ver um deus se comportar 

deste modo, eles supõem que um mero mortal não se sentiria obrigado a tolher-se, 

desviando-se de atitudes similares, ao contrário, entregar-se-ia a elas sem nenhuma 

vergonha, pois até os deuses, sinônimos de perfeição e modelo, se encolerizam e 

descontrolam. 

Somado a isso, tem-se o fato de que os poetas, ao falar dos mais variados 

assuntos, como a guerra por exemplo, o fazem sem terem vivenciado, ou mesmo, 

possuírem conhecimento a respeito daquilo que retratam, dizendo tudo o que dizem não 

porque conhecem, mas por inspiração11, e, por não obterem conhecimento a respeito 

daquilo que tratam, com frequência afastam-se tanto da verdade, que se encontram 

impedidos de produzir uma narrativa que seja, ao menos, verossímil. 

Neste caso, a argumentação reforça a ideia de que se se quiser homens que 

estejam orientados pela virtude, os mesmos devem ser expostos a conteúdos que os 

encaminhem neste sentido desde pequenos, além de evitar ao máximo sua exposição a 

                                                             

11 Ver: PLATÃO. Íon. 533c-e, e discussão posterior. 
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conteúdos que sirvam a um propósito contrário, e faz saltar aos olhos o modo como os 

poetas procedem ao criar sua música. 

Como, então, é lícito aos compositores em julgamento retratar os deuses? De 

maneira a manterem-se fiéis às características essenciais que geralmente lhes atribuem. 

Conforme é percebido no diálogo, muito se diz, por exemplo, a respeito dos castigos 

dados aos homens pelos deuses. Também os responsabilizam pela escolha deliberada e 

arbitrária da sorte alheia, dando a alguns dos homens uma boa e confortável vida, e a 

outros uma vida miserável. Entretanto, se se considera que a bondade é essencialmente 

uma característica atribuída aos deuses, não será possível confirmar que as desventuras 

a que os homens estão suscetíveis são de sua responsabilidade, uma vez que, sendo 

sumamente bom, um deus não pode ser causa de tudo quanto há, incluindo aí o mal, 

mas será causa apenas daquilo que há de bom12. E é isso que se deve afirmar desde 

sempre aos jovens, para que, ao mirarem os deuses como exemplos, se aproximem mais 

de sua perfeição. E é segundo estes parâmetros que os mitos devem ser construídos, 

mantendo-se verossímeis em relação à essência daquilo que descrevem, para que 

possam cumprir com uma função benéfica na construção da cidade ideal. 

Outras histórias observadas no texto quanto aos deuses contam que estes são 

uma espécie muito habilidosa, capaz de assumir diversas formas, com a finalidade de se 

mostrar aos humanos, que seriam incapazes de vê-los em sua forma pura. Porém, 

segundo o que se diz, um deus é naturalmente perfeito, de modo que, ao assumir 

qualquer outra forma, que não a sua própria, este mesmo deus estaria se rebaixando, por 

tomar para si uma forma, irremediavelmente, inferior à sua. Para evitar este tipo de 

afirmação, onde um deus queira tornar-se inferior, e cumprir com o que foi estabelecido 

anteriormente, mantendo certa fidelidade entre a natureza de um deus, e a sua descrição 

por meio dos mitos, a ideia de que deuses são mestres na arte de adulterar sua forma 

também deve ser rejeitada13. 

Segundo essa crítica, também se deve rejeitar na composição da música que 

será acolhida desde cedo nas almas dos habitantes da cidade até aqui pensada, aquela 

imagem que leva em consideração a possibilidade de, em vez de metamorfosearem-se, 

                                                             

12 A República, 379c. 

 

13 Ibid, 381c. 
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os deuses agirem de modo a confundir e enganar os seres humanos, iludindo-os no que 

tange às suas formas, sem verdadeiramente alterá-las, utilizando-se de sonhos ou 

delírios. 

As passagens do diálogo que visam reforçar este ponto serão cruciais para o 

nosso entendimento, pois nos permitirão distinguir de modo mais firme os dois tipos de 

mentira que até aqui abordamos: a mentira útil, nosso foco, e a mentira sem nobreza. 

Além, é claro, de informar sobre o que os chefes da cidade devem aceitar que se diga a 

respeito dos deuses. Vejamos: 

 

– Porém – continuei eu – os deuses por si não são capazes de se 
metamorfosear, mas fazem-nos crer que aparecem sob toda a espécie 

de formas, por meio de ilusões e feitiçarias? 

– Talvez – respondeu. 

– Pois quê! Um deus quereria mentir por palavras ou por acções, 
apresentando-nos um fantasma? 

– Não sei – disse ele. 

– Não sabes – tornei eu – que a verdadeira mentira – se é lícito falar 
assim – todos os deuses e homens a detestam? (PLATÃO. A 

República, livro II, 381e-382a). 

 
 

A começar, temos distinguidos dois tipos de mentira, uma por ações e uma por 

palavras. Todavia, aguardemos mais um pouco até descobrirmos qual delas corresponde 

a mentira útil e qual corresponde a mentira sem nobreza, nos atendo, por agora, apenas 

ao exame disso que é a verdadeira mentira, a qual todos desprezam, e que, conforme 

afirmado em 377d, deve ser evitada. Ainda em 382a, diz-se que a verdadeira mentira é 

abominada por sempre traçar retratos pouco precisos das coisas que aborda – como no 

caso dos mitos, censurados na cidade, que tratam dos deuses, pintando-os como figuras 

abomináveis e capazes dos piores males, indo de encontro ao que, segundo a 

investigação dos personagens, se diz a respeito da natureza dos deuses, que é boa – 

sendo por isso capaz de confundir os homens a respeito dos assuntos mais elevados, e 

de instaurar o engano na parte mais importante de cada um deles. 

Uma vez que tanto o conhecimento quanto a ignorância parecem agir sobre 

nossas almas, consideraremos que a parte mais importante a que o texto se refere, onde 

o engano deve ser evitado como sendo um terrível mal, é a própria alma, o que logo a 

seguir se confirma: 

 

– É que julgas que estou a dizer algo de muito solene. Mas o que eu 

digo é que o que ninguém quereria aceitar era ser enganado, e ficar no 
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erro na sua alma em relação à verdade [às coisas que são], permanecer 

na ignorância, tendo e conservando aí a mentira, e que a detesta 
sobretudo nesse caso. (PLATÃO. A República, livro II, 382b) 

 

E ainda: 

 

 

– Mas, mais corretamente, como há pouco referia, chamar-se 

verdadeira mentira à ignorância que existe na alma da pessoa 

enganada. Uma vez que a que consiste em palavras é uma imitação do 
que a alma experimenta e uma imagem que surge posteriormente. Não 

uma mentira isenta de misturas, não é assim? (PLATÃO. A República, 
livro II, 382b-c). 

 

 

A primazia da alma tornou-se manifesta junto com a questão da memória, ao 

localizar nela os modelos da virtude e do vício14, ela se torna o centro referencial das 

tomadas de decisão, e tem atribuída a ela a capacidade de julgar, em oposição ao corpo 

que sente e é comandado. Por conseguinte, é natural que o erro que aí se instaure seja 

considerado como causador de grandes males, visto que, guiando-se pelos moldes da 

ignorância, se delibera e age mal. 

Então, a verdadeira mentira deve ser rejeitada, a fim de que não se instaure na 

alma dos cidadãos de uma cidade, isto porque – e neste ponto o próprio diálogo nos 

reencaminha, levando-nos de volta à distinção entre a mentira por palavras e a mentira 

por ações – por fazer germinar a ignorância nas almas em que se instaura, a verdadeira 

mentira será também uma mentira em ato, pois sendo certo o que se afirmou sobre a 

alma, outorgando-lhe a função de orquestrar ações e paixões, uma alma que se guia às 

cegas15 não poderá prescrever boas ações e ser justa. Assim, o engano, advindo da 

verdadeira mentira, ao firmar-se na alma de uma pessoa, passa a dominar também suas 

ações. Ademais, por promover o puro engano, a verdadeira mentira, associa-se àquele 

tipo de mentira que antes havíamos chamado de sem nobreza. 

Relativamente à descrição da mentira por palavras, apesar de ainda nos parecer 

um tanto enigmática, podemos dizer que ela corresponde a uma mistura, entre aquilo 

que a “alma experimenta”, e as imagens que se formam após essa experimentação. 

                                                             

14 Remeter-se a questão do bloco de cera, argumento trazido pelo diálogo Teeteto. 

 

15 A equivalência entre a cegueira e a privação do conhecimento pode ser vista em: Ibid, 484c-d. 
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Antes de nos mover em nossa investigação sobre a Mentira, diremos que isso que a 

“alma experimenta” corresponde à verdade, mas não àquela verdade tomada até aqui 

como factual e que pode ser observada pelos sentidos, a que tanto nos contrapomos ao 

tratar da utilidade da mentira16, mas sim, a uma verdade ideal17, a qual serve de modelo 

para a multiplicidade das coisas sensíveis, e que só pode ser apreendida pela alma, e 

nunca pela visão. 

Se esse tipo de verdade não se mostra aos sentidos, mas antes, parece estar por 

detrás, como que orquestrando o que se pode ver, a mentira por palavras atua visando 

traduzir-lhes a forma através do discurso e de maneira a tornar públicos, através da 

educação pelos mitos, estes modelos em que se assenta a realidade sensível, a fim de 

torná-la cada vez mais harmônica e afinada em relação a este molde. Por fazer este 

trabalho através do discurso, damos a este recurso a alcunha de mentira por palavras 

uma vez que aquilo que há de alegórico nela restringe-se apenas a conformação das 

palavras utilizadas para dar a forma que as verdades ideais assumem no discurso, não 

havendo nenhum prejuízo em relação à essência daquilo que será apresentado18, de 

modo que uma mentira por palavras não provoca o envenenamento da alma, nem se 

traduz em más ações, já que aquilo que ela transmite não é puramente falso, e, por 

cumprir com as funções acima descritas, o texto aponta que a mentira por palavras é 

uma forma útil de mentira. 

                                                             

16 Lembrar da discussão sobre a utilidade da mentira como ferramenta capaz de promover o maior bem 

em 331c; e também da contraposição entre literatura verdadeira e falsa. 

 

17 Aqui lançamos mão do uso da teoria das ideias, que apesar de ainda não estar manifesta no diálogo, 

torna-se patente em diversos trechos, sendo parte crucial do diálogo, conforme podemos ver em: 

Ibid, 475c-480a: a teoria das ideias aparece na discussão sobre a diferença entre o filósofo e o filodóxo; 

Ibid, 505a-509c: a teoria das ideias aparece na discussão sobre a ideia de bem; 

Ibid, 517a-518d: a teoria das ideias aparece na explicação que Sócrates dá sobre a imagem da caverna; 

Ibid, 596a-599a: por fim, a teoria das ideias aparece também na discussão do Livro X sobre ideia, 

imagem e simulacro. 

 

18 Remeter ao Canto XX 17-18 da Odisseia, onde o personagem Ulisses é tomado como veículo para 

discutir a questão do comando da razão sobre os demais movimentos da alma. Sendo a situação 

vivida por Ulisses uma alegoria, e o conflito entre razão e irascibilidade não um pano de fundo, mas a 

própria questão. 
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Voltando ao nosso exame, e ainda considerando o que pode ser oferecido à 

nossa análise pela passagem 382, passemos a examinar as consequências retiradas no 

diálogo da comparação entre a mentira útil e um remédio: 

 

– E quanto à mentira por palavras? Quando e a quem é útil, a ponto de 
não merecer o desprezo? Não será em relação aos inimigos e aos 
chamados amigos, quando, devido a um delírio ou a qualquer loucura, 

intentam praticar qualquer má acção, que ela se torna útil como um 

remédio, a fim de os desviar? E, na composição de fábulas que ainda 
há pouco nos referíamos, por não sabermos onde está a verdade 

relativamente ao passado, ao acomodar o mais possível a mentira à 

verdade, não estamos a tornar útil a mentira? (PLATÃO. A República, 
livro II, 382c-d). 

 
 

Em primeiro lugar, parece que os termos desta comparação corroboram com a 

hipótese anteriormente levantada, de que, em 331c-d, ainda que não de maneira 

explicita, já se falava de uma mentira útil. Seguidamente, analisando emprego do termo 

remédio, designado para tratar da mentira, veremos que ele deriva do grego phármakon, 

termo que em sua origem etimológica pode designar tanto o remédio que cura, quanto o 

veneno que mata. Sendo um fármaco um composto, feito parte disso, parte daquilo, sua 

eficácia no tratamento de uma doença, ou a intoxicação mediante seu uso, irá depender 

tão somente do acerto na escolha de sua composição, ou mistura, e da dosagem 

administrada dessa mesma mistura com vistas a necessidade de seu uso, sendo então um 

termo intrinsecamente ambíguo, e que remonta tanto a cura quanto ao perigo19. 

Dessa maneira, quando falamos de uma mentira que pode servir à educação, ou 

à justiça, estamos falando de um uso comedido deste recurso, e que tem em atenção as 

necessidades postas pelas circunstâncias. Mas, como também vimos, a mentira 

completa, e, portanto, fora da medida, é o pior dos venenos que a alma pode provar. Daí 

decorre toda a preocupação com a formulação e uso da mesma. 

Ao encaminhar-se para o fim, a passagem 382 ainda nos lega uma última 

contribuição, ao remeter novamente a questão da capacidade de mentir, que é, segundo 

nos mostra o texto, frequentemente atribuída aos deuses pelos mitos da tradição. 

                                                             

19 DERRIDA, Jacques. A Farmácia de Platão 
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Sócrates, junto com os demais, argumenta que, constantemente, ao falar de um 

passado muito distante20, chegando mesmo a ambicionar o alcance do nascer do mundo, 

por não terem modo de experimentá-lo de outra forma, que não através do pensamento, 

os homens agregam, a essa abstração, imagens que possam traduzi-la em palavras e 

torná-la visível para si, e para os outros, que não a contemplaram, sendo esta capacidade 

de tornar visível algo de ordem apenas abstrata um dos possíveis usos positivos da 

mentira, que neste sentido se manifesta claramente como uma ficção. Porém, diferente 

daquilo que se disse sobre a mentira sem nobreza, que forja retratos infiéis daquilo a que 

se dedica ilustrar, a mentira nobre é embebida da preocupação em manter-se como um 

relato próximo da verdade em sentido ideal, e que, se não pode ser chamado de 

verdadeiro, deve ser verossímil. Estabelece-se, então, que os seres humanos fazem isso 

por necessidade e por debilidade, mas essa mesma necessidade e debilidade não 

atingem aos deuses, que não precisam recorrer a alegorias para compreender um fato 

longínquo. 

De forma a sintetizar a diferença que aqui se pretendeu realçar, e que reside 

numa separação entre dois tipos de mentira, em acordo com a dualidade já presente em 

seu uso, posto que ela funciona à maneira de um remédio, temos, de um lado, uma 

mentira que, em vez de informar a respeito de uma certa retidão e afinamento com a 

verdade ideal, afasta desse caminho todos com quem entre em contato, pois encontra-se 

muito distante dele; e do outro lado, um tipo de mentira, que apesar de se utilizar de 

imagens, as escolhe tendo em mira o modelo da verdade, e busca unir, tanto quanto 

possível, suas alegorias a este modelo. 

E é por haver dois tipos de um mesmo gênero, que lhes é dada tanta atenção no 

diálogo, a fim de que não se confundam, fazendo com que um tipo possa promover o 

bem e a utilidade a que se destina, e para que todos se mantenham alertas em relação à 

presença do tipo incapaz de promover o bem e a utilidade, mas que, em contrapartida, é 

causador de muitas perturbações no caráter dos homens e organização da cidade. 

 

 

 

                                                             

20 Ibid, 382d. 
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2.3 A Mentira e Seu Uso Político 

 

O assunto que se segue na lista de nossos interesses encontra-se próximo à 

chegada do fim da concepção dos moldes a partir dos quais os conteúdos dos mitos 

devem ser criados. Como vimos, todo este caminho foi percorrido pelos personagens 

para que houvesse a certeza de que o modelo de educação da alma através da música 

pudesse funcionar bem, encarregando-se de imprimir, naqueles que ouvirem tais 

conteúdos, todas as disposições que assentaram ser importantes, ensinando-lhes 

segundo os moldes da virtude e desviando do erro. Dado todo o rigor empenhado na 

confecção desses moldes, ainda existem algumas ressalvas a serem feitas no que 

concerne ao uso desses mitos e de toda e qualquer forma de mentira nobre. Observemos 

que ressalvas são essas: 

 

– Mas é que, realmente, deve ter-se em alto apreço a verdade. Se, de 

facto, dissemos bem há pouco, se na realidade, a mentira é inútil aos 
deuses, mas útil aos homens sob a forma de remédio, é evidente que 

tal remédio se deve dar aos médicos, mas os particulares não devem 

tocar-lhe. 

– É evidente – respondeu. 
– Portanto, se a alguém compete mentir, é aos chefes da cidade, por 

causa dos inimigos ou dos cidadãos, para benefício da cidade; todas as 

restantes pessoas não devem provar deste recurso. (PLATÃO. A 
República, livro III, 389b-c). 

 
 

A passagem acima continua a refletir os desdobramentos da comparação entre 

e a mentira nobre e um fármaco, fazendo lembrar que, quando alguém se sente mal, 

recorre ao auxílio de um médico, com o propósito de nele encontrar a sabedoria 

necessária, e que lhe torna capaz de distinguir o mal de que padece o corpo, administrar 

os remédios compatíveis com o combate desses males, e que são, portanto, 

fundamentais à reconstituição de sua saúde. Baseando-se neste mesmo cuidado que se 

tem com o corpo doente, e comparando-o com a cidade, a mentira descrita como útil aos 

homens à maneira de um remédio também não deve ser prescrita por qualquer um, mas 

apenas por aqueles que dominem a arte da chefia das cidades. 

Talvez caiba listar algumas das características tomadas, dentro da República, 

como imperiosamente presentes naquelas naturezas próprias para ocupar os cargos de 

chefia, a fim de compreendermos, mesmo que de modo pouco aprofundado, como essa 

expertise pode dar aos chefes a capacidade de prescrever tais remédios. Primeiramente é 
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necessário a um chefe a posse de uma vista apurada, capaz de enxergar a verdade21 por 

detrás da multiplicidade aparente22; a capacidade de tomar essas verdades como norte, 

fazendo com que saibam, por meio desta vista privilegiada23, dar, ao conjunto de seus 

cidadãos, um bom direcionamento para suas ações ao traduzir-lhes através da música 

aquilo que veem; a sapiência de, se utilizando dessas mesmas ferramentas, afugentar e 

infundir respeito a sua figura e a de suas terras, entre os inimigos, evitando conflitos que 

não sejam necessários; bem como a coragem, que se resume – para todos, e sobretudo 

em relação aos chefes – na capacidade de preservar a semelhança entre a música 

destinada a ensinar e a verdade, que é o modelo a ser ensinado, e em defender os 

direcionamentos que receberam através da boa música ao longo de seu crescimento24. 

Por conseguinte, fica proibido o uso do recurso à mentira aos demais cidadãos, 

por não possuírem a vista acurada o bastante e não saberem o que é mais acertado tanto 

no pastoreio dos seus, quanto em assuntos bélicos, não sendo lícito que tomem parte na 

prescrição de “remédios” para estes casos. 

Deste modo, é por possuírem uma vista acurada, e por mirarem-se naquelas 

verdades que permaneceriam ocultas por detrás da realidade sensível, não fosse essa 

acuidade da visão, e por serem capazes de aplicá-las na cidade só aos chefes cabe 

mentir, e apenas no cumprimento desta tarefa. O que também se reforça nesta passagem, 

ao tratar do benefício da cidade, é a ideia, levantada na primeira seção, de que o bem 

provocado pelo uso da mentira nobre é sempre um bem alheio. Este ponto foi afirmado 

com maior acuidade pelos participantes do diálogo em 342c-e. 

Agora, já longe das preocupações concernentes aos moldes que devem ser 

seguidos na fabricação das mentiras para que se tornem úteis, mas ainda discutindo a 

questão da chefia das cidades, vemos uma passagem que ressalta o valor político do 

                                                             

21 Em seu sentido ideal. 

 

22 Frequentemente chamada, neste estudo, de verdade factual. 

 

23 Esta vista privilegiada seria capaz de ver, como nos indica a passagem Ibid 384c-d: “a verdade 

absoluta, tomando-a sempre como ponto de referência, e contemplando-a com o maior rigor possível, 

para só então promulgar leis cá na terra sobre o belo, o justo, o bom, se for capaz disso, e preservar as 

que existirem, mantendo-as a salvo […]” 

 

24 Ibid, 412d-e. 
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recurso à mentira e a capacidade que ela tem de promover o bem e ordenar a cidade. A 

passagem que se segue é um exemplo prático da necessidade da mentira nobre, e 

portanto, funciona de maneira a atestar sua utilidade, e essa utilidade se dá em função da 

ação dos chefes da cidade, que, em posse da arte, da natureza e cumprindo com a função 

de chefes, prescrevem o remédio de que seus cidadãos necessitam, compondo-o da 

maneira correta, dando-lhe o destino acertado e medida conveniente, conseguindo trazer 

certa ordenação entre as partes que compõem a cidade. 

Neste momento do diálogo já é possível saber que o motivo que leva à 

idealização dessa cidade é a busca pela compreensão da justiça entre os homens. Do 

mesmo modo já foram nomeadas as três classes de cidadãos que a compõem25, assim 

como tudo o que deve ser ensinado a eles, restando então estabelecer a quais dos seus 

cidadãos se deve entregar seu governo. Se é certo que os guardiões, por preservarem em 

si uma natureza de proteção, cuidado, afetividade e curiosidade para aprender, podem 

guardar bem a cidade 26 , parece natural que, quando atingirem certa idade, eles se 

afastem do combate físico, e tomem lugar na chefia dessa mesma cidade, dando 

continuidade à sua proteção, projeto ao qual dedicaram-se por toda a vida, e é 

justamente por isso que demonstram ser os mais aptos ao cargo. Contudo, deve ser 

escolhido o melhor, ou os melhores, entre os guardas da cidade, aqueles que, desde 

pequenos, até a vida adulta, tivessem sido submetidos aos mais variados e difíceis 

testes, tendo, através dos anos, comprovado sua coragem, ao manterem-se sempre 

firmes na doutrina que lhes fora ensinada e que tenham feito isso da melhor maneira 

possível. 

Apesar da clareza e aparente lucidez da proposta de Sócrates e seus 

companheiros, será preciso algum meio de convencer primeiramente os atuais chefes 

das cidades, e também os seus governados, de que, como disseram, àqueles que 

possuem em si, convivendo de maneira equilibrada, tanto a doçura, como a bravura cabe 

governar; e aos outros que tiverem disposições diferentes destas, ou fugirem a esse 

equilíbrio, também por natureza, cabe cumprir com outras funções. Não sendo esta uma 

tarefa fácil, pois envolve a disputa pelo poder, e pressupõe uma certa hierarquização das 

                                                             

25 A classe a que pertencem os mais aptos ao cargo de chefes; os com natural inclinação para serem 

guerreiros, e a classe que engloba os artesãos, comerciantes e lavradores. 

 

26 Ibid, 503b-d. 
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funções naturais, como recurso para tal convencimento, Sócrates sugere, pela primeira 

vez de maneira taxativa, o uso de uma “nobre mentira”, como aparece a seguir: 

 

– E agora, como arranjaremos maneira de, com uma nobre mentira, 

daquelas que se forjam por necessidade, e de que há pouco falávamos, 

convencer disso, sobretudo os próprios chefes, e, se não for possível, o 
resto da cidade? 

– Que espécie de mentira? - Perguntou ele. 

– Não é nenhuma mentira nova, mas da Fenícia, coisa já sucedida 

anteriormente em muitas partes, segundo contam e fazem crer os 
poetas, mas que não aconteceu entre nós, nem sei se sucederá, e só se 

pode acreditar à custa de um sólido poder de persuasão. (PLATÃO. A 

República, III, 414c). 

 
 

Mesmo sendo esta a primeira de duas passagens em que a mentira nobre é 

designada como tal dentro do próprio texto, sua utilidade já foi atestada em algumas 

ocasiões, como no caso da justiça27, visto que, por vezes, a verdade não é o meio mais 

adequado para alcançá-la; e da educação 28 , uma vez que para as crianças fábulas 

parecem ser mais atrativas e surtir maior efeito de comoção, explicando coisas as quais, 

de outro modo, os homens não teriam meios suficientes para se expressar, como, por 

exemplo, a origem do cosmos, e imprimindo-lhes um molde, sobre estes e outros 

assuntos, através do qual conduzirão suas ações desde a infância até a vida adulta. 

Esta nobre mentira seria o mito da Fenícia, parte do texto que será importante 

tanto para cumprir com nossos objetivos, esclarecendo como uma mentira útil pode ser 

utilizada pelos chefes, atuando na vida dos cidadãos, quanto para corroborar com 

diversas coisas ditas anteriormente, por exemplo, sobre a educação e sua relevância. O 

mito divide-se em duas partes: a primeira delas conta que todos os homens, suas 

ferramentas e utensílios, teriam sido gestados no ventre da terra. Sendo assim todos 

filhos de uma mesma mãe, o que os torna iguais no que diz respeito ao seu nascimento, 

depois de prontos, a terra teria lhes dado a luz, e estes a defenderiam como uma mãe, e 

tratariam uns aos outros como irmãos. A segunda parte do mito trata daquilo que, ainda 

em gestação, lhes foi depositado na alma, e que viria a definir a aptidão de cada 

cidadão; como podemos ver a seguir: 

                                                             

27 Ibid, 331c-d. 

 

28 Ibid, 377a. 
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“Vós sois efectivamente todos irmãos nesta cidade” - como diremos 
ao contar-lhes a história - “mas o deus que vos modelou, àqueles 

dentre vós que eram aptos para governar, misturou-lhes ouro na sua 

composição, motivo por que são mais preciosos; aos auxiliares, prata; 

ferro e bronze aos lavradores e demais artífices. Uma vez que sois 
todos parentes, na maior parte dos casos gerareis filhos semelhantes a 

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

prata, uma áurea, e assim todos os restantes, uns dos outros. Por isso o 
deus recomenda aos chefes, em primeiro lugar e acima de tudo, que 

aquilo em que devem ser melhores guardiões e exercer mais aturada 

vigilância é sobre as crianças, sobre a mistura que entra na 

composição das suas almas, e, se a sua própria descendência tiver 
qualquer porção de bronze ou de ferro, de modo algum se 

compadeçam, mas lhes atribuam a honra que compete à sua 

conformação, atirando com eles para os artífices ou os lavradores; e 
se, por sua vez, nascer destes alguma criança com uma parte de ouro 

ou de prata, que lhes dêem as devidas honras, elevando-os uns a 

guardiões, outros a auxiliares, como se houvesse um oráculo segundo 
o qual a cidade seria destruída quando um guardião de ferro ou de 

bronze a defendesse. (PLATÃO. A República, III, 415a-c.). 

 
 

Conforme observamos, dizer que todos os homens foram gerados de um 

mesmo ventre os coloca na posição de irmãos, conferindo-lhes uma certa 

horizontalidade, pois todos partilham da mesma nobreza no que diz respeito ao seu 

nascimento e geração. Mas, sendo todos os homens igualmente nascidos, o que definiria 

suas especificidades, dando a cada um deles uma função específica? É para sanar essa 

“falta” que o depósito de metais nas almas dos cidadãos surge. Como narra o mito, 

ainda no ventre da terra, foram depositadas pelo deus porções de diferentes metais nas 

almas desses homens. Esses metais seriam distintos de acordo com as aptidões naturais 

de quem os receberia. Seriam eles o ouro e a prata, o ferro e o bronze. Quanto mais 

elevada for a função do cidadão, mais valioso será o metal que entra na composição de 

sua alma. Assim, os guardiões e chefes terão em si, respectivamente, prata e ouro, e os 

demais artesãos e lavradores, bronze e ferro. 

Por ter sido uma dádiva concedida por um deus e anterior ao nascimento, esta 

separação das funções e dos metais entre chefes, guardiões, lavradores e artesãos não 

causaria desavenças posteriores. O fato de serem considerados todos irmãos também 

vem a ajudar neste sentido, fazendo com que não haja desentendimentos a respeito do 

lugar de cada um na pólis. 
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Embora o mito admita que a união entre duas almas do mesmo tipo possa gerar 

com mais frequência uma alma congênere, ele não exclui a possibilidade contrária, de 

que de almas congêneres, surja uma prole de outro tipo, e reitera a importância do 

cuidado com a educação, pois é durante o processo educacional que as aptidões naturais 

de cada criança se manifestariam, sendo papel dos então chefes dar conta de 

supervisionar este processo, a fim de saber direcionar cada uma delas segundo a sua 

própria função, e fazê-lo da melhor forma possível, cientes de que o que realmente 

importa não é a sua descendência, mas sim a observância de suas inclinações, podendo 

um filho de pastores tornar-se guardião, se assim demonstrar ser, e também o inverso. E 

nos adverte “Como se houvesse um oráculo segundo o qual a cidade seria destruída 

quando um guardião de ferro ou bronze a defendesse”, remetendo a toda preocupação já 

emitida sobre a escolha do guardião no que se refere a sua natureza, sob o risco de, ao 

equivocar-se na escolha deste, botar a perder toda a cidade, pois aquele que detém o 

poder, mas não está apto a tê-lo, será, sem dúvidas, seu maior corruptor. 

Parece que este é um mito que deve ser impresso nas almas dos cidadãos, e 

incluído em seu processo educacional, uma vez que não há outra maneira de fazer com 

que todos os cidadãos acreditem nele, que não através de sua perpetuação entre as 

gerações futuras. Ainda repercutindo no decorrer do diálogo, pode-se observar os 

impactos para a vida dos cidadãos decorrentes do mito, que pode contribuir para o 

entendimento e justificativa da divisão dos benefícios colhidos por cada um dos ofícios 

desempenhados pelas diferentes classes de cidadãos. Isso porque aqueles que exercem 

chefia e guarda sobre a cidade, segundo o entendimento de Sócrates e dos demais, 

devem fazê-lo sem almejar o ganho e o acúmulo de riquezas, pois que já são 

naturalmente possuidores de ouro e prata, e, este ouro e esta prata são divinos, e em 

muito superiores ao ouro e prata terrenos. Desta forma, ao evitar o contato com os 

metais preciosos terrenos e oriundos do comércio, os guardiões e chefes evitariam a 

perversão, ou contaminação de suas próprias almas, e ao fazerem isso demonstram 

coragem, salvando não só a si, mas toda a cidade. No caso dos lavradores e artesãos, a 

aquisição de riquezas e o acúmulo de ouro e prata terrenos não configuraria nenhum 

problema, pois os metais que carregam em suas almas desde sua geração são de baixo 

valor, podendo, assim, serem suplantados por metais de maior valor, a fim de satisfazer 

as necessidades da vida prática, sem pôr em risco suas almas, funções e a cidade, 

diferente do que aconteceria no caso de os guardiões e chefes buscarem, através de suas 

funções, a aquisição de posses, sobrepondo seus interesses aos de todos os outros. 
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Por isso devem possuir moradas públicas, viver em campanha, sendo nesse 

espaço livre o trânsito entre os seus, alimentando o espírito de coletividade e de 

identidade entre os guardas. Quanto ao que lhes cabe em relação à riqueza terrena – um 

assunto delicado – deve-se desejar sobretudo evitar a cobiça, incitando a escolha deste 

tipo de vida não por amor às recompensas, mas por amor a esta vida em si, e vendo 

nela, um valor para além do material. Sendo assim, fica definido que “Quanto a víveres, 

de que necessitarem atletas guerreiros sóbrios e corajosos, ser-lhes-ão fixados pelos 

outros cidadãos, como salário de sua vigilância, em quantidade tal que não lhes sobre 

nem lhes falte para um ano.” (416d-e). 

Se essa relação de benefícios se inverte, e o lucro se torna objetivo dos 

guardiões da cidade, e não dos artesãos e agricultores, rapidamente a injustiça se 

instauraria entre eles, e como efeito, movidos pelo desejo de superar uns aos outros, se 

tornariam inimigos não só entre eles, mas também de todos aqueles que deviam 

proteger, e desejando sempre o melhor para si, se utilizariam do poder que têm para 

conseguir tudo quanto desejam, botando a perder a si e a toda cidade, que, com a 

perversão de sua figura, destrói-se de dentro pra fora. 

A utilidade do mito da Fenícia, como se pode ver, é tomada como bastante 

significativa no que diz respeito a uma organização harmoniosa da cidade, e, além de 

organizar, ele fornece os moldes segundo os quais essa organização deve se dar, o que 

fica evidente a partir da questão da composição das almas. Apesar de não se assemelhar 

àquilo que é anunciado aos nossos sentidos, o mito da Fenícia torna-se verossímil pois é 

capaz de nos aproximar da verdade em seu sentido ideal, e faz isso justamente através 

de suas alegorias, clamando que os homens são gerados no ventre da terra, devendo 

protegê-la e tratarem-se como irmãos; que recebem da terra, sua mãe, seus utensílios, 

sendo suas funções um legado natural; que foram agraciados pelos deuses com metais 

distribuídos em suas almas de acordo com suas naturezas, e que essa distribuição se deu 

em conformidade com os salários que se destinam a cada classe de cidadãos e sua 

função, e assim por diante. 

Desta até a segunda menção explícita à mentira como utilidade, e também 

última aparição do termo na obra, percorreremos todo o livro IV e o início do livro V. A 

discussão, sobretudo do livro IV, é muito importante para o diálogo, fazendo por 

merecer certa atenção, pois, além de revisar e buscar justificar tudo o que fora 

estabelecido até o momento, fazendo os ajustes necessários, é neste ponto que os nossos 

personagens estarão aptos a apontar o que, a partir de todo este caminho, lhes parece ser 
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a justiça, na cidade em primeiro lugar, e depois no homem. E a tarefa de conduzir na 

direção correta a investigação é de Sócrates, por ter sido, desde antes, considerado o 

único capaz de tecer um elogio tão elaborado como este. 

Assumindo sua responsabilidade, para demonstrar seu ponto, Sócrates reúne 

todas as virtudes pertencentes a essa cidade. Teremos lado a lado a sabedoria, a 

coragem, a temperança e a justiça, e como vimos, quanto a seus membros, estes estarão 

divididos entre chefes, auxiliares e demais cidadãos. No intento de descobrir onde, 

nessa organização, se instaura a justiça, esse processo tem início com a distribuição das 

outras virtudes, assentando-as em seus lugares, de modo que o lugar restante, será, 

evidentemente, o da justiça. 

Antes de tudo, é sábia aquela cidade que for bem governada, onde aqueles que 

têm como função deliberar, o fazem bem, e em conformidade com suas próprias 

naturezas, adotando boas condutas e prescrevendo as melhores ações àqueles que os 

seguem, guiando-os através de sua sabedoria e visão, sendo os chefes os responsáveis 

por tornar toda uma cidade sábia. No que diz respeito à bravura, esta deve ser 

mensurada tendo em conta a postura daqueles que têm como função a proteção da 

cidade, de seus interesses, seus saberes e valores. Então, é graças à coragem pertencente 

aos guerreiros e auxiliares dos chefes, que uma cidade é temida e respeitada pelas 

demais. Já a temperança não é uma característica apenas de chefes ou auxiliares. A 

temperança, descrita como “uma espécie de ordenação, e ainda o domínio de certos 

prazeres e desejos” (430e), só pode ser atingida dentro de uma cidade onde todos os 

seus membros concordem que, para que o conjunto de seus homens se torne o mais 

bem-acabado possível, é preciso que os melhores dentre eles governem os outros nesta 

direção. Assim, uns abdicariam do poder e da influência dos cargos públicos, e os 

outros, da riqueza e luxo, abrindo mão dos prazeres que daí poderiam advir e da 

realização sem medida de certos desejos, e agindo, portanto, de forma temperante. 

Por fim, quando falávamos que era imprescindível que cada um cumprisse com 

a sua função e apenas ela, não estávamos falando de outra coisa que não da única forma 

de tornar justa a cidade, sendo a justiça, assim como a temperança, uma virtude 

compartilhada, necessariamente, por todos os cidadãos. 

Conforme alerta o texto, ao chamarmos à cidade e aos homens de justos 

estamos apontando neles algo em comum. E, se na cidade, que é dividida em três partes, 

de acordo com as funções de seus componentes, a justiça consiste no respeito ao lugar e 

função de cada um, não havendo um lavrador que governe, nem um chefe que esteja a 
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negociar, disposto a comprar ou vender seja o que for, precisamos, em primeiro lugar, 

ver se no homem há uma divisão do mesmo tipo. Como já ficou estabelecido, a justiça é 

uma virtude da alma, então, a similitude que estamos buscando é entre a alma humana e 

a cidade. Partindo do pressuposto de que uma só parte não pode produzir inclinações 

contrárias umas às outras ao mesmo tempo 29 , e observando os movimentos 

característicos da alma, perceberemos que coabitam nela, ao menos três movimentos 

distintos: o da deliberação, da coragem e dos desejos. Dividindo também a alma em 

três, veremos que, sendo a parte deliberativa e racional superior às demais, e aliada da 

coragem, na busca do controle dos desejos, uma alma justa seria aquela onde a razão 

organiza os demais instintos. E é por essa capacidade de ordenação que a justiça 

demonstra ser capaz de reunir os membros de uma cidade e as diferentes aptidões da 

alma, de modo a torná-los um. 

Depois de tornar evidente a justiça, torna-se evidente também a injustiça, que 

seria uma espécie de desordem que se instaura na alma humana, e por isso ascende até a 

chefia das cidades. Parece que o rumo natural seria fazer o inverso do que acaba de ser 

feito, e, partindo da injustiça, procurar nomear os outros vícios que são parentes deste, e 

que, portanto, devem ser vistos em sua origem, a fim de que sejam evitados, a começar 

novamente por apontá-los nas constituições das cidades e dos estados, para depois 

chegar até a alma humana. Porém, antes de dar por encerrada a fundação dessa cidade, e 

da discussão da justiça dentro dela, buscando debater outras formas de constituição, 

Sócrates é interrompido massivamente por aqueles à sua volta30, incluindo Trasímaco, 

que, agora amigo da discussão junto aos outros, deseja ver destrinchada até o fim a 

questão da vida dos guardiões, e entender a que Sócrates se referia ao dizer que “a posse 

das mulheres, casamentos e procriação, […] todas essas coisas devem ser, o mais 

possível, comuns entre amigos” (423e-424a), iniciando pelo tópico das mulheres. 

Mantendo a comparação entre guardiões e cães, as mulheres dos guardas 

devem, assim como as cadelas o fazem, dividir moradia e tarefas com os homens, tendo 

um e outro as mesmas atribuições. Para checar se não estão indo contra a justiça, ao 

delegarem as mesmas funções a homens e mulheres, os investigadores, em aliança com 

                                                             

29 Ver: Ibid, 436b-c e discussão posterior. 

 

30 Ibid, 449c-d. 
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Sócrates, se perguntam se a diferença de sexo denota também uma necessária diferença 

das aptidões em relação à ocupação de cada um. Comparando as características que nos 

definem enquanto homens e mulheres com características como a calvície e a presença 

de cabelos, chegam à conclusão de que, do mesmo modo que seria absurdo permitir ou 

negar a alguém a execução de uma tarefa a julgar pela presença ou não de cabelos no 

topo de suas cabeças, negar que as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, 

exerçam as funções para as quais se inclinam desde novas, seria tolice. E então, no que 

diz respeito à sua ocupação, as naturezas femininas e masculinas não possuem nenhuma 

diferença, exceto, talvez, certa fragilidade física atribuída às mulheres em relação aos 

homens. E se devem exercer o mesmo mister, devem receber o mesmo tipo de 

instrução, guiado pela música e pela ginástica, que há momentos nos dedicamos a 

investigar. E tudo isso seria possível uma vez que está em conformidade com a natureza 

de ambos, como visto31. 

Passando à parte mais difícil do tópico, e tratando dos moldes que devem 

seguir as relações entre guardiões e guardiãs, uma vez que, vivendo em conjunto, é 

natural que acabem por se unir, será preciso cuidar também da criação dos filhos destes. 

A hesitação de Sócrates neste passo em particular da argumentação, se baseia na 

dificuldade de prová-lo como algo verossímil, necessário e útil para a cidade e os 

homens. 

Ainda tomando como ponto de partida o princípio da comunhão de haveres na 

comunidade de guardas, mulheres e homens não constituirão casais estáveis, com 

qualquer espécie de contrato de exclusividade entre uns e outros. Além de regulamentar 

isso, convém também regular a idade em que essas uniões aconteceriam, bem como 

talvez a sua frequência, de modo a garantir que os pares fossem escolhidos sempre a 

melhor maneira, fazendo assim como os criadores de animais e plantas fazem 

selecionando os pares, de modo a tornar a geração vindoura ainda melhor do que a 

presente. Como a vigília sobre as naturezas é responsabilidade dos chefes, pode ser que, 

para garantir a conveniência para cidade destes encontros, “os nossos governantes 

precisem de usar de mentiras frequentes e de dolos para o benefício dos governados. 

Nós dissemos algures que todas essas coisas eram úteis sob a forma de remédio.”32. 

                                                             

31 Ibid, 455d-e. 

 
32 Ibid, 459c-d. 
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Este dolo seria a confecção de uma espécie de sorteio forjado pelos chefes das 

cidades, que fariam parecer aos demais que era a sort, e a conformação de seus destinos 

que se encarregavam de emparelhar homens e mulheres, quando na realidade esses 

encontros seriam promovidos e encorajados a partir do crivo dos chefes da cidade, que, 

observando as naturezas e aptidões de seus guerreiros, tratariam de juntar aqueles que 

considerarem os melhores guardiões com aquelas que considerassem as melhores 

guardiãs. Portanto, devem sucumbir aos efeitos dessa mentira sobretudo os guardas, 

sendo lícito saber toda a verdade somente aos chefes, para que, por meio da procriação 

arranjada dos filhos, essa cidade possa ascender 33. Isso porque os interlocutores do 

diálogo parecem compartilhar a crença em um certo refinamento da natureza fruto da 

união de dois exímios cidadãos de uma mesma classe. Essa é a última colocação no 

texto que nos indica o uso da mentira como uma ferramenta, sobretudo dos chefes. A 

mentira lhes serve, como vemos mais claramente desde o debate sobre a educação em 

imaginação das crianças, porque é capaz de infundir uma crença que direcione os 

homens. Portanto, os chefes se utilizam dela como uma espécie de leme, guiando os 

cidadãos de acordo com o seu julgamento e visando sempre o benefício da cidade. 

Promovidos os encontros, os filhos gerados deles não devem ser criados por 

seus progenitores de maneira individual, mas as crianças devem ser criadas todas juntas 

num espaço apropriado, e a manutenção de seus cuidados ficaria a encargo das amas. 

Sobre o contato dessas crianças com seus pais biológicos, é preciso que não saibam 

identificar-se. Por isso, os adultos tratarão como filhos todas as crianças de idade similar 

à de sua prole, e as crianças terão como pais todos os homens e mulheres que tenham a 

faixa etária de seus pais naturais. 

Sócrates e os outros concordam que organizar a cidade deste modo seria o 

melhor, pois as almas dos cidadãos criados sob este molde, partilhando o máximo 

possível prazeres e penas uns com os outros, compõem uma cidade que não é 

fragmentada, desconexa, ou imbuída de rivalidades, mas que é una, uma vez que a 

individualidade e o egoísmo é que tornam os homens inimigos uns dos outros, e os 

afastam. 

                                                             

33 Aqui talvez torne-se manifesto o que Sócrates queria dizer, na primeira passagem destacada, com “não 

dizer toda a verdade”, pois, o conhecimento total e irrestrito da verdade deve ser posse apenas dos 

chefes, e estes, não podem, de forma desmedida, tudo dizer, a fim de não gerar, entre seus 

governados, dissensões no que diz respeito a suas ordens. 
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Finalmente, ao analisar o uso político da mentira, percebe-se que a 

possibilidade que escapa a poetas, mães, amas, rapsodos, cidadãos e todos aqueles que, 

de alguma forma, são veículo dos mitos e da educação a que nós, juntamente com o 

diálogo, submetemos a análise, não é a de propagar por ai histórias tomadas, no sentido 

desenvolvido até aqui, como mentiras úteis. O que estes não têm é a capacidade de 

definir a necessidade de se ministrar tal remédio, sua composição, o momento e o 

público a que se destina. Esta limitação, imposta a maioria dos cidadãos, se deve ao fato 

de eles não possuírem o conhecimento próprio daqueles que devem exercer o cargo de 

chefia das cidades, conhecimento este que faz dos chefes capazes de, assim como os 

médicos fazem com o corpo, detectar na cidade seus males, e agir sobre eles de forma a 

remediá-los bem. 

É a necessária ligação dos chefes da cidade com o conhecimento capaz de 

organizá-la, ou seja, com as verdades ideais, que garantirá que a mentira, formulada 

segundo as prescrições corretas, seja aceita como causadora de um bem, promovendo, 

naqueles que atinge, o surgimento de boas disposições. E é justamente sobre essas 

disposições que são a forma de atuação da mentira útil que parte do próximo capítulo irá 

se debruçar, contando, mais uma vez, com o auxílio da República. 
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3 A RELAÇÃO ENTRE MENTIRA ÚTIL E OPINIÃO 

3.1 Qual o domínio da Opinião? 

 

Antes de tratar da maneira como a mentira útil atua, estreitando laços com a 

opinião, precisamos entender o que é a opinião. Observando o diálogo, a próxima 

passagem de nosso interesse encontra-se depois, inclusive, de findada a elaboração de 

um modelo ideal de cidade, tarefa empreendida já no começo da discussão. Após dar 

cabo de debater este modelo, é preciso considerar de que forma ele se implementará, 

encontrando a maneira mais simples de fazê-lo. Para isso, Sócrates sugere um único 

passo; como passamos a examinar: 

 
– Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que 

agora se chamam reis e soberanos filósofos e se dê a coalescência do 

poder político com a filosofia, enquanto as numerosas naturezas que 

actualmente seguem um destes caminhos com exclusão do outro não 
forem impedidas forçosamente de o fazer, não haverá tréguas dos 

males, meu caro Gláucon, para as cidades, nem sequer, julgo eu, para 

o género humano, nem antes disso será jamais possível e verá a luz do 
sol a cidade que há pouco descrevemos. (PLATÃO. A República, livro 

V, 473c-e). 

 

A ascensão dos filósofos a reis não contradiz o que até aqui foi dito a respeito 

da figura dos guardiões, que, após mostrarem-se os melhores em sua doutrina, 

passariam de guerreiros a chefes. Isso porque, conforme afirmado em 376c, um bom 

guardião deve ser, além de tudo aquilo que vimos, também filósofo, ou como se diz 

deles, amigos do saber. Gláucon pontua que não será fácil que se aceite tal ideia, e 

demanda maiores esclarecimentos de Sócrates nesse sentido, frisando a importância da 

aprovação prévia, por parte dos atuais governantes e seus governados, deste tipo de 

governo. 

Mais uma vez o convencimento será necessário, e neste caso ele se dará sem 

que se lance mão do recurso à mentira útil. Ao contrário disso, Sócrates propõe fazê-lo 

por meio da descrição da natureza filosófica34, por entender que, ao deixá-la como que 

exposta, sua compreensão bastaria para justificar a posição dada a ela na cidade, e a 

exclusão de outras naturezas do comando da mesma. 

                                                             

34 Considerando a distinção feita na seção 1.1 entre literatura falsa e literatura verdadeira, podemos 

considerar que, neste caso, o convencimento desejado se dará através do uso da literatura verdadeira. 
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Para Sócrates, a natureza filosófica distingue-se em relação às demais por seu 

amor à sabedoria, mas, antes, faz lembrar que aquele que ama determinada coisa deseja 

esta mesma coisa em sua totalidade, do mesmo modo que um amante ama tudo em seu 

amado, e não partes apenas. Sendo assim “[…] àquele que deseja prontamente provar de 

todas as ciências e se atira no estudo com prazer e sem se saciar, a esse chamaremos 

com justiça filósofos” (475c). 

Atento à discussão, Gláucon denota certa estranheza no que é dito, entendendo 

que segundo Sócrates qualquer curioso pode vir a ser tomado como filósofo, basta que 

manifeste interesse e obtenha prazer na apreciação de diversas coisas, ainda que de 

modo leviano; a esses curiosos Gláucon dá o nome de “amadores de espetáculos” 

(475d). 

Para dar continuidade à descrição da natureza filosófica, e tornar mais claro o 

que significa esse apreço pela totalidade do saber, Sócrates contrapõe os amantes de 

espetáculos, nomeados por Gláucon, aos denominados por ele “amadores do espetáculo 

da verdade” (475e), e é a partir deste ponto que passaremos a tratar especificamente do 

tópico da opinião. 

Na busca pela sabedoria, objeto de seu desejo, a natureza filosófica se mostra 

capaz de discernir, entre as múltiplas impressões do belo, a existência de uma única 

figura, que funciona à maneira de um paradigma, representando o belo em sua 

totalidade e guiando as múltiplas manifestações da beleza. A capacidade de conceber a 

existência deste modelo e persegui-lo é a manifestação do poder de visão necessário a 

um governante35, e que é dado a ele graças a posse de uma natureza filosófica, e, assim 

sendo, comporta-se do mesmo modo com as demais noções, tais como a justiça e a 

virtude36. Contudo, a natureza filosófica compreende que o apreço pela totalidade do 

saber não significa a soma, o empilhamento, de variadas noções acerca de todas as 

coisas, mas tem sentido ontológico, sendo, antes da soma, completude. Por isso não 

deseja, como os amantes de espetáculos, o deleite vindo da apreciação dos mais 

variados temas, migrando a todo momento de um tópico a outro, mas examina todas 

aquelas coisas que toma como necessárias e úteis à cidade de modo detido, a fim de 

                                                             

35 Conforme é declarado na passagem Ibid, 384c-d, previamente discutida na seção 2.3. 

 

36 Ibid, 476a-b. 
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compreendê-las a partir de sua essência. Deste modo, o filósofo aparece como aquele 

que permanece em estado de alerta, com a vista capaz de mirar sempre o modelo 

segundo o qual deve-se ordenar a cidade, e vive, portanto, na realidade37. 

Sobre a natureza não filosófica, e que pertence aos amadores de espetáculos, 

diz-se que é incapaz de admirar as essências do que quer que seja, estando inapta a 

dedicar-se a perseguir o saber em sua totalidade, e restrita a olhar as diversas imagens 

da beleza, que turvam a sua vista para a visão do belo em si. A alcunha de amadores de 

espetáculo reflete essa descrição, uma vez que espetáculos geralmente são dedicados à 

vista, e a totalidade38 do que quer que seja não pode ser compreendida pelo sentido da 

visão. Por encontrar-se presa à contemplação de espetáculos e longe da verdade, a 

natureza não filosófica permanece em estado de dormência e vive, portanto, num sonho, 

julgando que, ao deparar-se com uma ou muitas das expressões do belo, por exemplo, 

encontra-se, por isso, contemplando-o em sua totalidade39. 

Após essa exposição, por seu empenho na busca pela saberia, e por desejar-lhe 

em sua totalidade, é delegada, dentro do diálogo, às almas filosóficas a posse do 

conhecimento, e às não filosóficas, por restringirem-se à apreciação de imagens, 

destina-se a opinião40. 

A distinção entre opinião e conhecimento passará a ser fundamental para, 

dentro dos limites da discussão, estarem descritas, do melhor modo possível, as 

naturezas que os interlocutores se dedicam a expor, e também para darmos continuidade 

a investigação acerca da opinião e sua relação com a mentira útil. 

É estabelecido que o conhecimento está ligado ao Ser, e por consequência, a 

ignorância se liga a seu extremo oposto, o não-Ser; uma vez que apenas aquilo que é 

pode ser conhecido e aquilo que não é, não pode ser nem sentido, nem conhecido41. O 

                                                             

37 Ibid, 476d. 

 

38 Que corresponde ao que tomamos previamente como verdade em sentido ideal. Ver seção 1.2, págs. 14, 

15 e 21. 

 

39 Ibid, 476c. 

 

40 Ibid, 476d. 

 
41 Ibid, 476e-477a-b. 
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que se encontra entre o ser e o não-ser absolutos deve ser apreendido por uma potência 

intermediária, diversa da ciência42 e da ignorância. 

Sobre as potências: 

 
- Diremos que as potências são um género de seres, pelos quais nós 
podemos fazer aquilo que podemos, nós e tudo o mais que tenha 

capacidade de actuação. Por exemplo, afirmo que a vista e o ouvido 

pertencem ao número das potências – se é que compreendes o que 

quero dizer com este nome genérico. (PLATÃO. A República, livro V, 
477c). 

 

Cada uma das potências se diferencia por seus objetos e resultados. Assim, a 

ciência, potência pertencente às naturezas filosóficas, tem por objeto o Ser e é capaz de 

gerar conhecimento. Resta descobrir, sobre a opinião, seu objeto e resultado, a fim de 

ver se é mesmo uma potência, e em que se distancia da ciência e também da ignorância. 

No que diz respeito àquilo que a opinião permite, é através dela que os homens 

se tornam capazes de julgar segundo aquilo que lhes aparece. Agora, como um mesmo 

objeto não pode ser partilhado por potências distintas, a opinião não pode ter como 

objeto o Ser; tampouco o não-ser será seu objeto, uma vez que a opinião deve ser 

formada a partir de algo. 

Comparando a opinião com a ciência, os interlocutores e Sócrates veem nela 

menos clareza do que naquela potência capaz de gerar conhecimento, e ao fazer o 

movimento inverso, comparando-a com a ignorância, percebem-na como menos 

obscura do que a potência que tem por objeto o não-ser. Assim, seu objeto parece ser 

algo de intermediário, entre o Ser e o não-ser absolutos, e ao nomear aquilo que se 

encontra neste meio caminho, será nomeado também o objeto da opinião. 

As naturezas não filosóficas, pertencentes aos amantes de espetáculos e que 

foram tomadas como movidas pela opinião, procedem de modo a, no lugar de buscar 

contemplar o belo em si, atingir a contemplação apenas das abundantes manifestações 

do belo, e do mesmo modo com todas as outras coisas. Distanciando-se da investigação 

do molde, e atida apenas à contemplação de sua imagem, o que lhe parece forte, se 

comparado a um outro objeto ainda maior e mais resistente, se tornará fraco, aquilo que 

chama de grande, numa outra relação, poderá ser tomado como pequeno, da mesma 

                                                             

42 Considerando a ciência como a potência capaz de produzir conhecimento, mantendo-se fiel à tradução 

de Maria Helena da Rocha Pereira. 
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forma que o dedo anelar, se comparado com o dedo mínimo parecerá grande, mas em 

relação ao dedo médio, parecerá pequeno. Considerando o exemplo dos dedos, podemos 

concluir que essas e todas as coisas de mesmo gênero encontram-se, segundo se pode 

julgar a partir do diálogo, entre o ser e o não-ser; o dedo médio pode ser pequeno ou 

não; da mesma forma que Sócrates pode ser mais alto que Polemarco, porém mais baixo 

do que Trasímaco. Todas as impressões em que parecem se assentar as opiniões da 

maioria, que não possuem uma natureza filosófica, parecem ser do mesmo tipo, 

podendo variar de acordo com suas posições e relações, não sendo firmes em qualificar 

os objetos a que se referem. Isso posto, “as múltiplas noções da multidão acerca da 

beleza e das restantes coisas” (479d) é que compõem o objeto da opinião. 

Então, no que se refere a opinião, podemos concluir, por agora, que a mesma 

enquadra-se, assim como a ciência, no campo das potências, e dá àqueles que a possuem 

a capacidade de julgar conforme as sensações que lhes acometem, permitindo que criem 

sobre o que percebem um julgamento bem menos preciso do que o conhecimento, e 

bem mais preciso do que a ignorância. 

Quanto à mentira útil, voltemos a analisar sua composição para começar a 

compreender as possíveis relações entre ela e a opinião. A primeira das passagens 

analisada e que trata deste assunto é a passagem 376e-377a43. Segundo o que se diz, as 

mentiras úteis veiculam um conteúdo tal que se encontra a meio caminho entre o 

conhecimento e o completo engano. Tomando a título de exemplo o caso das fábulas 

analisadas previamente e que serão mantidas na cidade por serem úteis, perceberemos 

que estas buscam trazer certa compatibilidade entre o que é retratado e a ideia daquilo 

que retrata, promovendo assim uma mescla entre verdade e fabulações, gerando um 

conteúdo tal qual o descrito: situado entre o conhecimento e a ignorância. 

O engano pode ser associado à mentira em ato, dado que se encontra na alma 

do sujeito, e por este motivo se concretiza por meio de suas ações44. Já a mentira útil, 

por sua conformação híbrida, e que toma parte também no conhecimento, parece 

restringir a criação de alegorias apenas ao campo discursivo, fazendo isso de modo a 

não deixar que seu discurso confunda sua alma, ou a dos demais, em relação à verdade. 

                                                             

43 Conforme estabelecido na seção 2.1. 

 

44 Conforme estabelecido em seção 2.2. 
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Ao contrário disso, utiliza essas alegorias e discursos de forma que sejam capazes de 

promover certo alinhamento com a verdade, e não distanciamento45. 

É por uma necessidade típica da fragilidade da compreensão humana, sobre 

alguns dos acontecimentos que lhe cercam, que a mentira útil não está conectada apenas 

com a verdade, mas também com aquilo que, justamente, lhe dá nome, a mentira. Por 

este fator esse recurso se torna ambíguo e traz em seu uso certa dose de perigo, fazendo, 

assim, jus à comparação feita entre a mentira e um phármakon46. Numa breve síntese, a 

mentira cria imagens que tornam visíveis as verdades ideais, fazendo com que aquelas 

almas, que antes foram descritas como não filosóficas, tenham acesso ao modelo 

segundo o qual devem guiar-se. 

Observando a forma como tanto a opinião quanto a mentira se apresentam no 

texto, podemos perceber que ambas encontram-se num mesmo nível, estando a meio 

caminho entre o conhecimento e a ignorância, o que, nesta altura, nos autoriza a pensar 

que essas mentiras, à medida que fornecem alegorias através das quais a maioria dos 

homens se torna capaz de vislumbrar a verdade 47, são também combustível para a 

formação de suas opiniões. 

Tomando a afirmação anterior como verdadeira, e considerando a mentira útil 

como uma das causas que contribuem para a formação de opiniões nos homens, 

devemos mais uma vez nos lembrar da colocação feita em 382c-d e que designa a 

mentira como um remédio, e aponta para o fato de que, como todo remédio, a mentira 

útil pode, se fora da dosagem e em desatenção à necessidade de seu uso, deixar de ser 

útil e tornar-se prejudicial, da mesma forma que um remédio, se mal administrado, 

pode, no lugar de curar o corpo, intoxicá-lo. Demos a isso o nome de caráter dúbio da 

mentira na seção 2.2. 

As mentiras que não são nobres não possuem, em sua composição, nenhum 

tipo de harmonização com a verdade. Assim, se a mentira é mesmo parte responsável 

pela formação de nossas opiniões e divide-se em duas quanto a seu tipo, o mesmo deve 
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acontecer com a opinião. Para nos ajudar nesse sentido, façamos, novamente, uso de um 

trecho do diálogo Teeteto. 

O problema central desse diálogo é a busca pelo que se pode chamar de 

conhecimento. Durante o percurso feito por Sócrates e por Teeteto, personagem que dá 

nome à obra, com o objetivo de compreender o que é o conhecimento, aparece a 

distinção entre dois tipos de opinião, uma verdadeira e outra falsa. Começando por 

definir a opinião falsa, ela é descrita do seguinte modo: 

 
 – Afirmamos que a opinião falsa é como uma espécie de “outra 
opinião”, que se produz sempre que alguém, ao mudar o pensamento, 

diz que uma das coisas que são é outra coisa que é. Deste modo, com 

efeito, sempre opina o que é, mas opina uma coisa em vez de outra e, 
quando se equivoca no que está a examinar, poderia, com justiça 

dizer-se que está a opinar coisas falsas 

(PLATÃO. Teeteto, 189b-c). 

 
 

Segundo a descrição acima, a opinião falsa é uma espécie de confusão e erro, 

como quando alguém troca os nomes de algum conhecido, chamando um, pelo nome de 

outro. 

Em contraste com a mentira útil, que tem sua mira apontada para o modelo do 

belo, do justo e do que mais se dedique a expor, a mentira sem nobreza mantém seu 

foco na apreciação de suas respectivas imagens, que são muitas e variadas. Dessa 

maneira, por apreciar apenas as imagens advindas dos moldes, e não eles mesmos, 

confunde-as umas com as outras, pois não conhece delas a matriz, sendo possível que 

retrate o feio como belo, o intemperante como sensato e assim por diante. 

Retomando a ideia de que dispomos de um bloco de cera em nossas almas – 

retirada no próprio Teeteto –, onde ficam marcadas as impressões das coisas que 

percebemos, ao entrar em contato com tais mentiras, a alma do sujeito que as acolhe 

passa a ter sobre as coisas retratadas uma opinião que se pode chamar de falsa, uma vez 

que se torna incapaz de fazer a correta ligação entre as imagens que percebe e os 

modelos de que essas imagens advêm48, por não os ter apreendido. Por este tipo de 

efeito, a mentira sem nobreza envenena as almas em que se imprime, da mesma forma 

que um remédio fora da dosagem faria. 
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Tal qual a mentira, a opinião também tem um caráter ambíguo, “tornando-se 

verdadeira quando coloca juntas, de um modo directo e em linha recta, as impressões e 

as marcas. Pelo contrário, torna-se falsa quando o faz de modo oblíquo e torcido.”49. Se 

a opinião falsa é adquirida, dentre outros modos, pelo contato com a mentira sem 

nobreza, a opinião verdadeira pode ser adquirida a partir do contato com a mentira útil.  

Para confirmar esta intuição, é preciso rememorar algumas das conclusões a 

que chegamos acerca da mentira útil ao longo do primeiro capítulo e também aqui, pois 

muito do que foi dito parece contribuir para o entendimento do que está sendo 

caracterizado aqui como opinião verdadeira. Começaremos por lembrar da exigência de 

que a mentira útil, assim como os remédios, seja prescrita pelos chefes da cidade, que 

possuem, como estabelecemos no início desta seção, uma natureza filosófica, pois é 

graças a isso que a mentira útil pode participar tanto da verdade quanto do fictício. 

Como dissemos, sendo os chefes possuidores da capacidade de enxergar as verdades 

ideais e de compreendê-las como moldes a partir dos quais a realidade sensível se 

organiza, os mesmos são capazes, por este saber, de organizar tal realidade, sendo 

também capazes de, para atuar nessa tarefa de organização, conceber como os discursos 

devem ser compostos para que se mostrem o mais próximo possível dos moldes que 

contempla. Os discursos que sejam formulados a essa maneira tornam-se eficientes em 

imprimir nas almas em que são acolhidos os moldes da verdade contida neles, 

permitindo-lhes formular, a partir das impressões que deixa, opiniões verdadeiras, posto 

que as instrui em relação aos modelos do belo, do justo e de todas as coisas restantes, 

fazendo com que julguem as diversas coisas que lhes aparecem em acordo com seu 

modelo, evitando as confusões típicas da opinião falsa. 

Sobre o domínio da opinião, podemos dizer então que ela se situa num lugar 

não muito específico, a meio termo entre o saber e a ignorância completos, e, portanto, 

suas formulações não atingem nem a clareza do ser, tampouco são tão obscuras e 

inconcebíveis quanto o não-ser, o que parece ser do mesmo modo no caso da mentira 

útil, que, por não se constituir inteiramente apenas pelas coisas que são, mas ser tocada 

também por aquilo que ora é de um modo, ora de outro modo – como falamos sobre o 

dedo anelar – não pode ser descrita nem como saber em sentido forte, nem como 

ignorância, estando também entre um e outro. 
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Ademais, enquadramos a opinião no campo das potências, sendo ela 

responsável pela habilidade de formular julgamentos de acordo com as aparências, e 

dizemos dela que tem por objeto as “múltiplas noções da maioria”. Por fim, se as 

opiniões são formuladas a partir daquilo que percebemos, elas podem ser falsas ou 

verdadeiras, a depender das bases sobre as quais se consolidam. Deste modo, ao se 

consolidarem a partir das impressões geradas pelo contato com uma mentira sem 

nobreza, tornar-se-ão falsas, assim como acontecerá o oposto se por um acaso essas 

opiniões forem construídas com base numa dessas mentiras que assentamos, com o 

auxílio da República, serem úteis. 
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3.2 A Necessidade do Uso da Mentira na Formação de Opiniões 

 

Uma importante distinção a ser feita, e que pode nos ajudar na compreensão da 

necessidade de se adotar, em alguns casos, o uso da mentira como auxiliadora na 

formação de opiniões, é a distinção entre opinião verdadeira e o saber, o conhecimento. 

Para isso, continuaremos a nos amparar no diálogo Teeteto, reiniciando nosso caminho 

por mais uma de suas passagens: 

 
– Então, quando os juízes foram justamente persuadidos acerca de 

assuntos dos quais apenas pode saber aquele que viu e não outro, 

nesse momento, ao decidir sobre esses assuntos por ouvir dizer e ao 

adquirir uma opinião verdadeira, ainda que tenham sido correctamente 
persuadidos, tomaram a sua decisão, sem saber se na realidade 

julgaram bem, não? 

– Certamente. 
– Amigo, se a opinião verdadeira e o saber fossem o mesmo, nem 

sequer o juiz mais competente poderia emitir uma opinião correcta 
sem saber. E, contudo, neste momento cada uma delas parece ser 

diferente. (PLATÃO. Teeteto, 201b-c). 

 
 

A passagem acima parece nos dizer, utilizando como exemplo o ofício de um 

juiz, que a opinião verdadeira, diferente do conhecimento, pode ser concebida a partir 

da persuasão. Isso porque, para formular um juízo, o juiz necessita sempre do 

testemunho de outros, e formula-o então não a partir de algo que sabe, mas a partir 

daquilo que lhe foi dito por quem sabe, e ainda que este mesmo juiz formule, a partir 

dos dados que lhe foram apresentados, uma opinião acertada e verdadeira, ele mesmo 

não poderia saber disso, prever seu acerto, uma vez que não tem conhecimento sobre a 

matéria que julga, confiando apenas nos testemunhos que recolhe. Por este motivo, não 

seria correto tomar a opinião verdadeira como conhecimento. Não fica claro, no entanto, 

se em alguma outra circunstância o conhecimento pode ser passado de uma pessoa para 

a outra através da persuasão, ou do ensino. 

Considerando o conhecimento como uma virtude, utilizaremos um outro 

diálogo platônico para responder a esse questionamento, pois tem-no como um de seus 

assuntos principais, o Mênon. Como no caso do Teeteto, o diálogo carrega o nome do 

principal interlocutor de Sócrates, que é quem insiste para que, antes mesmo de se 

definir o que é a virtude, se discuta se ela é, ou não é, coisa que se ensina. Por não saber 

o que vem a ser a virtude, e com a tarefa de dizer dela o que se pede, Sócrates cria então 

uma hipótese a ser analisada, qual seja: se a virtude pode ser ensinada, é imprescindível 
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que exista um mestre capaz de ensiná-la, então, se se descobrir quem é, dentro de uma 

cidade, o mestre capaz de tornar os demais homens virtuosos, Sócrates responderá a 

Mênon que a virtude é sim coisa que se ensina, caso contrário, se nenhum mestre da 

virtude puder ser apontado, dirá que não é matéria que se ensina. 

Procedendo em seu exame, Sócrates sugere que os mestres, do que quer que 

seja, são aqueles que, possuindo um saber, fazem de seu ensino sua profissão, 

recebendo por ela; é o caso da medicina, da música etc. No caso da virtude, aqueles que, 

dentro do contexto em que o diálogo acontece, tomam para si este papel, são os sofistas, 

então, Sócrates presume que, se existem mestres da virtude, deve ser dado a eles este 

título50. Um novo personagem fora introduzido na construção deste argumento: é Ânito, 

que considera um absurdo dar aos sofistas este título. Indo além, toma os sofistas como 

o inverso disso, dizendo deles que no lugar de elevar o caráter dos homens que ensinam, 

degradam-no, ainda que não dê muitas explicações disso, além da aparente repulsa51. 

 Se não são os sofistas, quem são os mestres da virtude? Cabe a Ânito, após 

negar a resposta de Sócrates, reencaminhar a discussão, e ele sustenta que a virtude 

pode ser passada através das gerações, de forma hereditária. Assim, o conjunto dos 

mestres da virtude de um tempo é formado pelo número daqueles que se habituou 

chamar virtuosos, e esses, por sua vez, aprenderam seu mister com os homens outrora 

tidos na conta de virtuosos, e da mesma forma são capazes de ensinar aos que lhes 

cercam a virtude. A fim de testar essa afirmação, Sócrates lista um considerável número 

de homens que, tanto ele, quanto Ânito, parecem concordar que merecem o título de 

virtuosos, sendo eles Temístocles, Aristides, Péricles e Tucídides. Além da virtude, há 

de comum entre eles a posse de filhos, os quais, como se espera dos pais, devem ter se 

dedicado a educar da melhor maneira possível, porém, ao que se percebe, nenhum dos 

filhos destes, mesmo tendo tido deles uma educação melhor do que, por ventura, 

qualquer outro dos atenienses tenha tido, se tornaram, assim como seus pais, grandes 

exemplos de homens virtuosos. Sendo verdade que os homens virtuosos são, por isso 

mesmo, mestres da virtude, seriam mestres bem estranhos, incapazes de, ao doarem-se à 

educação de seus filhos, ensinar-lhes aquilo em que se consideram hábeis. Além do 
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mais, tão pouco parece sensato dar alguém como aluno para quem não se proclame 

como mestre, e para um tipo de homens que nem sequer concordam acerca da 

possibilidade de a virtude ser ensinada52. A essa altura, Ânito já abandonou a discussão, 

por irritar-se com a refutação de sua tese, e Mênon retoma seu lugar ao lado de Sócrates, 

e conclui que, da mesma forma que entre os homens virtuosos não há concórdia entre 

ser a virtude coisa que se ensina, ou não, dentre os sofistas ocorre o mesmo, e dá como 

exemplo de sofista que não reclama para si o título de mestre da virtude, Górgias53. 

Assim, se não há quem se possa chamar mestres, e nem concórdia entre os 

preteridos a este cargo sobre a possibilidade de transmitir-se, através do ensino, a 

virtude, em resposta a Mênon, não será possível afirmar que a virtude seja algo que se 

ensine. 

Considerando o conhecimento uma virtude, como dito inicialmente, podemos 

concluir que este também não pode ser ensinado, nem transferido de um professor a seu 

aluno. 

Nesse caso, não sendo o conhecimento algo que possa ser transmitido de uma 

pessoa a outra, poderemos confirmar a hipótese levantada anteriormente de que aquilo 

que a mentira útil é capaz de formar são opiniões, e que essa competência faz dela 

necessária. Para isso, retornaremos a bibliografia base, A República. 

Mesmo que o conhecimento não possa ser ensinado, é imprescindível, dentro 

daquilo que foi estabelecido como melhor para a cidade fundada, a educação. Numa das 

principais passagens sobre este tópico aparece o primeiro indício, no texto da República, 

que tomaremos como auxílio para a comprovação desejada: a reformulação dos mitos, 

que, se nos lembrarmos bem, são tipos discursivos análogos à mentira. A preocupação 

em vigiar os conteúdos dos mitos vinculados pela tradição e que formam a educação do 

povo, se expressa da seguinte maneira: “Ora pois, havemos de consentir sem mais que 

as crianças escutem fábulas fabricadas ao acaso por quem calhar, e recolham na sua 

alma opiniões na sua maior parte contrárias às que, quando crescerem, entendemos que 

deverão ter?”. Já no convite para a análise das fábulas fica expressa de forma bastante 

clara a ligação destas com o acolhimento de opiniões nas almas dos cidadãos. Por este 

motivo, as mesmas devem ser vigiadas justamente para que, ao forjar opiniões em seus 

ouvintes, forjem apenas aquelas que não causem perturbações posteriores, ao 
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transmitirem, através dos conteúdos que veiculam, opiniões que não se quer ver levadas 

a cabo na vida adulta de um cidadão. 

Seguindo-se à reformulação, temos o mito da composição das almas, primeira 

menção explícita ao uso da mentira útil, que é convocado como um mecanismo com 

competência para gerar persuasão entre os que acolhessem-no em suas almas; não sendo 

o conhecimento matéria de persuasão segundo a argumentação exposta no Mênon, resta 

então concluir que a persuasão a que se referem relaciona-se ao opinar, e não ao 

conhecer. 

O mito da composição retrata um tempo longínquo, a respeito do qual não há 

testemunhas vivas, fazendo com que o saber a respeito dele, seja impossível, assim 

como o era no caso do juiz retratado anteriormente, que, sem vivenciar os casos a 

respeito dos quais emite seu julgamento, não pode ter sobre eles conhecimento, e 

depende, para seu fazer, do testemunho de outros. Forma semelhante à qual se espera 

que o convencimento daquilo que o mito descreve se dê, através da força da tradição e 

da repetição de uns para outros deste testemunho através do tempo54. 

Essa história em particular trata sobre a relação entre a natureza e a função das 

diferentes classes de cidadãos, do tratamento que devem ter uns com os outros e com a 

terra em que vivem, além de estabelecer como devem ser os salários atribuídos a cada 

encargo. Porém, o faz de modo alegórico. 

Por estes motivos, a mentira útil, de modo geral, dá àqueles que, partindo deste 

ponto, modelam suas ações e pensamentos, a possibilidade de fazê-lo não porque 

conhecem e concebem com nitidez todos os moldes que seguem, mas porque possuem 

uma crença e compartilham-na uns com os outros, de maneira a tornar harmônico o 

convívio entre eles, uma vez que se guiam pelo mesmo conjunto de convicções. 

O afastamento completo entre a mentira útil e o conhecimento dá-se na 

segunda menção direta ao uso correto da mentira, em 459d-e. O ponto discutido refere-

se aos enlaces entre os cidadãos ordinários e, mais especificamente, entre os guardas 

homens e mulheres, que, por dividirem o mesmo ofício e morada, acabariam, 

inevitavelmente, por se unirem. Para que tudo ocorra da forma como Sócrates e seus 

interlocutores se veem obrigados a tomar como melhor possível para cidade planejada, 

será necessário organizar uma espécie de celebração, com sorteio dos pares que devem 
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se unir, porém, este sorteio será previamente manipulado pelos chefes da cidade, de 

modo que os encontros aconteçam em número adequado, e com pares igualmente 

adequados entre si, e para a cidade, por serem capazes de gerar, segundo creem, uma 

prole herdeira de suas características; deste modo, unindo o melhor dos guardas com a 

melhor das guardiãs e evitando que estes, por sua vez, incorram em relações com 

naturezas que não sejam similares a sua, pondo-se em risco de contaminá-la, os 

personagens seriam capazes de se manter firmes na busca por uma cidade ideal. 

Relativamente a este sorteio, Sócrates assenta ser preciso “que tudo isso se faça na 

ignorância de todos, excepto dos próprios chefes”. Ora, se apenas aos chefes cabe este 

conhecimento, fica claro para nós que a mentira útil, que também neste ponto será 

usada, ao fazer parecer espontâneo o sorteio previamente arranjado, nada tem a ver com 

a transmissão do conhecimento, mas que, como todos os indícios até aqui recolhidos 

indicam, conduz à opinião. 

Também neste caso a opinião atua de forma a ser compartilhada pelos 

cidadãos, e neste momento, todos eles incluem-se no número dos convencidos, à 

exceção dos chefes da cidade, e são justamente as noções compartilhadas pela maioria 

que foram tomadas anteriormente como seu objeto. 

Todo este trabalho em incutir crenças comuns aos cidadãos da cidade 

idealizada, parte da ideia de que a posse de uma crença comum é importante para 

garantir a cooperação na realização dos projetos delineados através dela e torna o 

convívio entre os diferentes tipos de homens, que compartilham essa mesma crença, o 

melhor possível. Por este motivo, garantir que os guardas e demais cidadãos acreditem 

na validade do sorteio a que seriam submetidos, faz com que todos caminhem no 

sentido tomado pelos chefes como melhor para a cidade, e também faz com que não 

questionem, nem disputem entre seus semelhantes, e com os outros, sobre as decisões 

tomadas nesse sentido. 

Finalmente, além de concluirmos de forma segura que as mentiras úteis 

implicam na formação das opiniões, trazendo nesse sentido o maior número possível de 

evidências, também reafirmamos a legitimidade de seu uso político, que torna-se 

evidente a partir dos efeitos recolhidos dele. Utilizado de maneira pontual, e em casos 

específicos, permitem aos chefes que cumpram com a sua função, de conduzir seus 

governados em direção àquela que for a melhor direção para eles, e o faz a partir da 

comoção de suas almas. Movidos pelas mentiras que tenham passado pelo crivo dos 

governantes, em acordo com o que fora estabelecido, e que são úteis aos cidadãos, 
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formulam opiniões verdadeiras. As opiniões verdadeiras por sua vez, diferem-se do 

conhecimento pois, diferente daquele que sabe, quem tem apenas uma opinião 

verdadeira não saberia dizer dela se é verdadeira, ou não55. 

Quanto à opinião falsa, se considerarmos que provém do processo inverso ao 

sofrido pela opinião verdadeira, é claro que deriva da mentira sem nobreza. 

Diferente daquilo que vimos no trecho retirado do Mênon, na República, o 

tratamento dado à presença e a consideração que se deve ter pelos sofistas são outros. Se 

num diálogo os sofistas chegam mesmo a serem cotados como mestres da virtude, na 

República, o lugar que lhes é dado é o de mestres da opinião falsa. Se as naturezas 

filosóficas pertencem apenas aos chefes, é certo que os sofistas são desprovidos dela, e 

possuem, portanto, outra natureza, que não a filosófica. Ora, anteriormente assumimos 

que todas as naturezas, com exceção da filosófica, guiam-se através da opinião e têm a 

vista turva para a verdade. Sendo correta essa afirmação, teremos razão em dizer que os 

sofistas serão mestres que não conhecem o caminho pelo qual pretendem conduzir 

aqueles que ensinam, e que, portanto, só podem gerar nesses opiniões falsas. 

Ao contrário, a natureza filosófica, que dá àqueles de quem se serve a atribuição 

de chefes, é capaz de instruir através dos moldes da sabedoria, provendo aos que por 

meio dela são ensinados opiniões corretas em relação à matriz de que derivam, e, 

portanto, verdadeiras. 
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4 CONCLUSÃO 

 
 

O objetivo inicial, traçado já na introdução deste trabalho, era a dissolução de 

uma aparente contradição dentro da obra A República, de Platão, onde este assume a 

mentira ora como um bem, ora como um mal. Para compreendermos melhor este 

aparente conflito, traçamos um caminho por dentro da obra supracitada que 

compreendeu todas as menções ao termo mentira em seu decorrer, e com isso fomos 

capazes de tornar claras algumas distinções. 

Conforme foi possível perceber, não se trata de uma contradição, pois o autor 

promove uma distinção da mentira que passa por uma divisão da mesma, entre um tipo 

de mentira que considera nobre e útil e outro tipo de mentira que considera sem nobreza 

e prejudicial aos indivíduos e à cidade Assim, a seção 2.1 dedicou-se a explorar aquilo 

que confere a uma mentira o título de útil. 

A primeira possibilidade de um uso nobre da mentira e da utilidade que ela pode 

vir a ter inicia-se por uma relativização do papel da verdade, e nos demonstra que, em 

relação à justiça, a verdade não deve ser defendida como um valor absoluto, uma vez 

que nem sempre é capaz de promover o bem. Isto posto, foi necessário estabelecer outro 

modo de agir, em determinadas situações, para ser justo e promover o bem; esta lacuna 

foi preenchida pelo uso da mentira útil. 

A segunda possibilidade de um uso nobre da mentira apontada pelo texto nos 

traz, junto de uma nova situação onde a mentira ganha serventia, a elucidação sobre 

aquilo mesmo que ela é, além de separá-la de seu tipo antagônico, a mentira sem 

nobreza. Estamos a nos referir à reformulação dos mitos. Junto da idealização de uma 

cidade modelo, surge, consequentemente, a elaboração de seu projeto educacional, parte 

em que se devota, dentro da República, uma enorme importância, uma vez que é através 

deste processo que as almas dos cidadãos serão moldadas de acordo com os parâmetros 

estabelecidos dentro do diálogo. Neste ponto nos prestou auxílio pela primeira vez o 

Teeteto, tornando claro o entendimento que se devia fazer a respeito da modulação das 

almas em acordo com a virtude, e justificando a atenção dada à educação sobretudo em 

seus ciclos iniciais, com aqueles que são mais jovens. 

Os mitos, que foram considerados parte primordial da educação das crianças, 

estão associados ao tópico da mentira, por isso tiveram seus conteúdos minuciosamente 

analisados, a fim de separar as mentiras que têm utilidade, daquelas que não têm 

nenhuma serventia. Ao fim do processo de seleção dos mitos, preservam-se aqueles que 
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foram tomados como úteis, e descartam-se aqueles que foram tomados como 

prejudiciais. 

Já na seção 2.2, a utilidade ou prejuízo da mentira foram determinados com base 

na composição de cada um de seus tipos. A mentira útil, como vimos, é concebida a 

partir da junção de dois elementos: imagens e verdades; já a mentira sem nobreza é 

constituída inteiramente por um único elemento: as imagens. 

Por ser um composto oriundo de dois elementos diferentes, sendo um deles tão 

perigoso quanto o engano advindo das imagens em relação ao modelo, a mentira foi 

assumida como sendo útil à maneira de um fármaco, termo dúbio, empregado de modo 

a nos fazer remeter ao perigo presente em seu uso. Para a elaboração de um remédio, 

alguns cuidados devem ser tomados, tais como a atenção àquilo que se quer remediar e 

a posologia adequada a cada tipo de problema. Caso não se dê o devido crédito ao 

cuidado com esses dois aspectos, aquilo que antes seria remédio torna-se veneno; assim, 

não se pode extrapolar no uso das imagens para que não se bote a perder a mistura, e ao 

invés de tornar a mentira útil, transformá-la num terrível veneno. 

Sua ligação com a verdade também fez com que a mentira útil fosse tomada 

apenas como uma mentira por palavras, uma vez que, ao ser aplicada em alguém, não 

surtiria, como efeito de seu uso, a ignorância. A capacidade de diagnosticar a 

necessidade do uso e de estipular as quantidades de imagens e verdades contidas na 

mentira foi dada aos chefes da cidade, por conta de sua capacidade de visão. 

Quanto à mentira sem nobreza, por seu completo afastamento da verdade, 

envenena aqueles que dela comungam, enganando e confundindo suas almas e 

posteriormente suas ações, devendo por isso ser extinguida. 

A seção 2.3 tratou de destrinchar melhor o uso político do recurso à mentira e 

apontou para duas circunstâncias onde os chefes, tomados como aqueles que em 

condições de diagnosticar e prescrever remédios à cidade, necessitariam, para 

encaminhar os cidadãos segundo julgam ser o melhor e em favor deles próprios 

utilizarem-se da mentira. No primeiro caso, o mito da composição, vimos o fomento ao 

instinto de unidade entre os homens, além da importância e da especificidade de cada 

função, desde que exercida por uma natureza apropriada, e tratamos da justeza e 

importância, para a harmonia da cidade, da distribuição adequada, a cada classe de 

cidadãos, do pagamento por seus préstimos à cidade. Porém, nada disso foi colocado 

assim, de modo direto. Ao contrário, para transmitir tais valores os mesmos foram 

retratados de modo alegórico; a igualdade através da imagem da gestação no ventre da 
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terra, e as funções e salários, através da distribuição dos metais pelos deuses na alma de 

cada um dos cidadãos. Essas alegorias serviram como uma roupagem capaz de tornar 

visível a verdade e de possibilitar a consequente ordenação vinda dela. 

Seguindo-se ao mito da composição, tivemos a forja de um sorteio, organizado 

para manter o crescimento do número dos cidadãos sob controle, e numa tentativa de, 

por meio das uniões entre homens e mulheres, tornar a cidade melhor. Por não 

perceberem nenhuma vantagem em revelar uma verdade deste tipo, estabeleceu-se que 

apenas os chefes teriam ciência de que este sorteio era, na realidade, um arranjo, e não 

fruto da sorte, sendo esta mais uma mentira que os chefes elaboraram em benefício da 

cidade e de seus governados. 

Ao fim da seção 2.3 a mentira esbarrou, pela primeira vez, na questão da 

opinião, pois essas duas mentiras, nomeadas como úteis dentro da República, parecem 

ter como efeito a criação de uma opinião compartilhada entre aqueles que delas 

tomassem conhecimento, e através delas guiassem suas ações e modo de vida. 

A opinião foi o assunto a que nos dedicamos em todo o segundo capítulo. 

Começando pela própria urgência em definir o que é a opinião, utilizamo-nos, pela 

segunda vez, do diálogo Teeteto, que, em suas linhas, forneceu material para, 

primeiramente dizer o que é a opinião, e em seguida procedermos à separação entre dois 

tipos de opinião, a verdadeira e a falsa. Pertencendo à ordem das potências e dando aos 

homens a capacidade de julgar as coisas que percebem segundo aquelas impressões que 

são tomadas pela maioria, a opinião pode ser entendida como verdadeira sempre que 

lhes permite associar, de forma correta, as imagens que apreciam, a seu modelo 

correspondente. A opinião falsa por sua vez confunde-os em relação ao modelo de onde 

derivam as imagens, fazendo com que julguem de forma confusa, sendo incapazes de 

traçar a correta correspondência entre as muitas imagens percebidas e os modelos dos 

quais derivam. 

Assim como aquele tipo de discurso que chamamos até daqui de mentira útil, a 

opinião não pôde ser entendida nem como conhecimento, tão pouco emparelhada a 

ignorância, estando a meio termo entre uma e outra. A distinção entre o conhecimento e 

a opinião passou pela separação das naturezas filosóficas, pertencentes aos que se 

destinam a chefes da cidade, das naturezas não filosóficas, onde o primeiro tipo possui 

conhecimento e o segundo apenas opiniões. 

Adentrando a seção final, para compreender melhor o necessário papel da 

mentira na formação das opiniões, fizemos recurso a um terceiro diálogo, o Mênon. Sua 
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principal contribuição foi estabelecer que o conhecimento não pode ser ensinado, isso 

foi importante porque, ao conectar esta conclusão à necessidade patente de bem 

conduzir os cidadãos para o modelo de cidade, cuja elaboração perpassa toda a 

discussão da República, poderemos inferir que este direcionamento, se não pode se dar 

por via da transferência do conhecimento de um mestre a seus seguidores, se dará, em 

grande medida, através da manipulação de suas opiniões. 

Conforme observado, o contato dos cidadãos com as mentiras que os chefes 

prescreveram a eles, e que são portanto úteis, formará neles opiniões que são 

verdadeiras, uma vez que, se bem nos recordamos, este tipo de mentira veicula também 

verdades, e, por outro lado, todas as opiniões que provêm do contato com as mentiras 

sem nobreza serão falsas. 

A importância da educação aparece do início ao fim da discussão empreendido, 

sendo, por este motivo, o tópico mais importante dentro da investigação feita. 

Contudo, mesmo diante do cumprimento de tudo aquilo que fora estipulado na 

introdução, surgiram outras questões que remanescem inexplicadas. A começar pelo 

entendimento daquilo que seja uma verdade ideal, e do modo pelo qual as naturezas 

filosóficas, própria dos chefes, tomariam ciência dessas verdades. Estas questões são 

tratadas de modo mais aprofundado nos livros V, VI e VII, da República. Observando 

de modo breve essas questões, será preciso examinar, em primeiro lugar, a analogia 

feita entre o Sol e o Bem, Bem este que é tomado como fonte de luz, capaz de nos fazer 

ver as verdades em sentido ideal, tais como a justiça e a beleza, e sem o qual nada disso 

poderia ser visto, nem mesmo concebido, uma vez que não há justiça, nem beleza que 

não sejam boas. Apesar da afinidade entre o Bem, a justiça e a beleza, eles não se 

confundem, de modo que o Sol, ainda que permita que a vista veja, e que as cores sejam 

percebidas, não se resume a nenhuma delas, existindo de modo independente. 

Deste modo, aquilo que as naturezas filosóficas devem perseguir desde sempre é 

o alcance, em primeiro lugar, da ideia do bem, pois, somente ao tomar conhecimento 

desta ideia essas naturezas se tornariam capazes de compreender todas as outras 

verdades, que, de alguma forma, possuem, em sua gênese a participação ideia do Bem, 

e, apenas depois contemplá-la sua visão se tornaria capaz de ver tudo quanto dissemos 

que era56. 

                                                             
56 PLATÃO. A República, 505d-509c. 
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Para chegar a este tipo de conhecimento, seria necessário, por parte dessas 

naturezas, em primeiro lugar, o abandono das considerações feitas a partir das ilusões 

dos objetos percebidos, tais como pinturas, reflexos e coisas de mesmo gênero; após 

esse abandono, se deve abandonar também as considerações feitas com base na 

contemplação dos objetos materiais eles mesmos e partir para a aplicação de hipóteses, 

num exercício parecido com o que Sócrates fez no Mênon, ao supor que a virtude, se 

fosse coisa que se ensina, teria então um mestre; e por fim, deveria também abandonar 

essas hipóteses, como quem se serviu delas enquanto muletas, a fim de alcançar a 

verdade e o conhecimento do Bem, e uma vez em posse destes, já não depende mais 

desse amparo. É o que supõe a analogia da linha dividida57. 

Ao percorrer todo este percurso, a vista dos chefes finalmente se livraria das 

sombras e imagens turvas com as quais se preocupava inicialmente, e, após um grande 

esforço e igual sofrimento, se tornaria apta a olhar para a luz da verdade e conhecer o 

Bem em si mesmos, e graças a essa visão, os chefes tornam-se também responsáveis por 

conduzir os demais nessa direção; como nos faria crer a alegoria da caverna. 

Todos estes pontos, para serem esclarecidos de forma satisfatória, mereceriam 

tanta atenção quanto a que foi dada dentro do desenvolvimento do trabalho às questões 

da mentira e da opinião, sendo este apenas um breve resumo daqueles problemas que 

permanecem sem resposta e do caminho que se deve percorrer no intuito de respondê-

los58. 

Sendo assim, diante dessas conclusões e aberturas, dá-se por encerrada esta 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

57 Ibid, 509d-511e. 

 

58 Ibid, 514a-520a. 
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