
1

MAC 
DOWELL

FILOSOFIA POLÍTICA
PAZ NA 
ESCOLA

08.04.2019



2

1. Introdução.
2. Política para os sofistas.
2. Política em Platão.



FUNDAMENTAÇÃO
h i s t ó r i c a

• P. CLÁSSICO

Platão e "A República"
Platão (427-347 a.C.) foi o primeiro a estudar a sob uma perspectiva "científica". Ele
percebia que a polis estava "contaminada" pelas idéias dos sofistas, e buscou uma maneira
de "curá-la" desse mal, através da racionalidade.
Em seu livro A República, Platão desenvolveu seu pensamento político, através da descrição
do que seria, em sua concepção, a forma ideal de governo. Para Platão, a educação era a
base da vida social, e sua importância era tão grande, que deveria ser assumida
exclusivamente pelo Estado. Através da educação, cada homem poderia desenvolver suas
aptidões, e os que chegassem a se tornar filósofos (esse seria o mais alto grau de
racionalidade atingível), seriam incumbidos do governo do Estado.
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FUNDAMENTAÇÃO

h i s t ó r i c a
• P. CLÁSSICO

Platão não desejava restaurar nenhum sistema político. A experiência havia
mostrado que, nem a oligarquia, nem a monarquia, nem a democracia
funcionavam bem ("funcionar bem", para Platão, significava "ser justo"). O que
Platão pretendia era, em verdade, criar uma forma de governo perfeita,
baseada exclusivamente na racionalidade. O grande equívoco de Platão foi
imaginar que os filósofos, por supostamente terem o domínio da razão, não
fossem capazes de cometer injustiças. Seu projeto político jamais foi posta em
prática.
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Para Platão:

• os seres humanos e a pólis têm a mesma estrutura:

• alma concupiscente ou desejante,

• alma irascível ou colérica e

• alma racional ou intelectual;

• classe econômica dos proprietários de terra, artesãos 

e comerciantes;

• classe militar dos guerreiros;

• classe magistrada.

Imagem: NASA/CXC/M. Weiss /  Composite image showing 

the galaxy cluster 1E 0657-56, better known as bullet cluster 

/ public domain.
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