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Tema: FILOSOFIA GREGA - SÓCRATES
 Características da Filosofia.
 Períodos da Filosofia.
 Pensamento de Sócrates.
 Sócrates e os Sofistas.
 Atividades de Fixação.
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Objetivo: Conhecer a estrutura do pensamento filosófico de Platão.
 Pensamento de Sócrates.
 Pensamento de Platão.
 Mundo Sensível e Mundo das Ideias.
 Atividades.
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Recordando Sócrates
• Procurava o CONCEITO e não a mera OPINIÃO que temos de
nós mesmos, das coisas, das idéias e dos valores:

1. A OPINIÃO varia de pessoa para pessoa. É instável, mutável,
depende de gostos e preferências.
2. O CONCEITO, ao contrário, é uma verdade intemporal,
universal e necessária.
3. Por isso Sócrates não perguntava se tal coisa era bela
(OPINIÃO), mas “O que é a beleza?” (CONCEITO).

Ainda Sobre Sócrates
• O autoconhecimento é condição para os outros
conhecimentos.
• Conhece-te a si mesmo: Ponha-se no seu lugar!
• Há uma voz divina dentro do homem que diz o
que é certo ou errado. Quem sabe o que é bom
acaba fazendo o bem e se transforma num
homem de verdade.
• Quando agimos errado, isto acontece porque
não sabemos como fazer melhor. Por isso é tão
importante ampliar nossos conhecimentos.
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Platão de Atenas
(428–347 a.C.)
• Filósofo grego, discípulo de Sócrates,
Academia e mestre de Aristóteles

fundador da

• Academia: escola filosófica fundada perto de Atenas, num
pequeno bosque, que tinha o nome do lendário herói grego
Academo.
• Academo, segundo a tradição, mostrou, aos irmãos de
Helena, onde ela estava mantida cativa por Teseu, quando
eles se deslocaram à cidade de Atenas para a resgatar.
• O "túmulo" de Academo localizava-se perto de Cerâmico, o
cemitério de Atenas, e era rodeado por um bosque sagrado
onde foi construído um altar dedicado à deusa Atena.
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Platão de Atenas
(428–347 a.C.)
• A escola de filosofia de Platão recebeu o
nome de Academia (sinônimo também de
universidade).

• Na Academia de Platão lecionava-se
filosofia, matemática e ginástica.
• Talvez o termo "lecionar" não seja o mais
adequado; pois na Academia de Platão se
usava o diálogo vivo. (Diálogos Platônicos)
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A Filosofia nasce do Espanto
•

Para Platão, a Filosofia começa com o espanto (admiração). Como?

1. Encontramos nossos amigos e familiares, contamos piadas,
brigamos e nos divertimos. Tudo acontece conforme previsto.
2. Mas, de repente, surge um evento inesperado: um acidente
trágico, um pássaro que pousa em nossa janela, um garoto na rua
implora: “estou com fome, me ajude”.
3. Um espanto assombroso toma conta de nós. No espanto, nasce o
filósofo.
4. Espantado, passamos a questionar: Por que isso é assim e não de
outra forma? Por que ninguém ajuda esse garoto? O que é a
morte? O que é viver? O que é amar?
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Pensamento de Platão
Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo
e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa
um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem
seres humanos, que nasceram e cresceram ali. Ficam de
costas para a entrada, acorrentados, sem poder locomoverse, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna,
onde são projetadas sombras de outros homens que, além
do muro, mantêm acesa uma fogueira. Os prisioneiros
julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos
prisioneiros decide abandonar essa condição e fabrica um
instrumento com o qual quebra os grilhões. Aos poucos vai
se movendo e avança na direção do muro e o escala, com
dificuldade enfrenta os obstáculos que encontra e sai da
caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram
feitas por homens como eles, e mais além todo o mundo e a
natureza.
(Alegoria da Caverna: A República)

• Se olharmos 20 cavalos lado a lado iremos
verificar que nenhum deles é igual ao
outro. Diferem na cor, no tamanho, nos
defeitos. Mas sabemos que todos são
cavalos. Por que temos esta certeza? Por
que temos a imagem mental do que seja
um cavalo.

• Pois Platão interessou-se por este
questionamento. Para ele, Tudo na
natureza é composto por duas partes:
1. MUNDO SENSÍVEL
2. MUNDO DAS IDEIAS
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Distinção
Mundo Sensível e Mundo das Ideias

1. Mundo Sensível: percebido pelos
sentidos. É ilusório, cópia imperfeita
e pura sombra do mundo
verdadeiro. (Opinião – DOXA)
2. Mundo das Ideias : Mundo das
idéias
gerais,
das
essências
imutáveis.
(EPISTEME
–
Conhecimento)

• O MUNDO SENSÍVEL só existe na

medida em que participa do
mundo das idéias.

• O

MUNDO DAS IDÉIAS existe
antes do sensível. As almas vivem
no mundo das idéias e encarnam
no mundo sensível esquecendo
das idéias que existiam em seu
mundo original.

• O MUNDO SENSÍVEL tenta imitar

sem muito sucesso o mundo das
ideias.

• A idéia do cavalo existe antes do cavalo
em si. Quando tem contato com os
cavalos através dos sentidos vai aos
poucos lembrando da idéia de um cavalo.
Esta idéia, que alcança através da razão, é
o cavalo perfeito, eterno.
• Desta forma, a alma existe antes do corpo,
e em nosso mundo fica limitada pela
matéria.
• O corpo é uma prisão para a alma.
• O bom é o mundo das idéias.
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1. Por que a Escola filosófica fundada por Platão foi denominada ACADEMIA?
(Marque a alternativa correta).
A. ( ) Porque foi fundada perto de Atenas, num pequeno bosque, que tinha o
nome do lendário herói grego Academo.
B. ( ) Porque foi fundada perto de Roma, num pequeno bosque, que tinha o
nome do lendário herói grego Academo.
C. ( ) Porque era, inicialmente, um espaço destinado às atividades físicas.
D. ( ) Porque não foi fundada perto de Atenas, num pequeno bosque, que tinha o
nome do lendário herói grego Academo.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.

15

2. Segundo o pensamento de Platão, em que consistia o MUNDO SENSÍVEL?
(Marque a alternativa correta).
A. ( ) Mundo percebido pelas ideias. É ilusório, cópia imperfeita e pura sombra do
mundo verdadeiro.
B. ( ) Mundo das idéias gerais, das essências imutáveis. Existe antes do Mundo
Sensível.
C. ( ) Mundo percebido pelos sentidos. É cópia perfeita do mundo verdadeiro
D. ( ) Mundo percebido pelos sentidos. É ilusório, cópia imperfeita e pura sombra
do mundo verdadeiro.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. Segundo o pensamento de Platão, em que consistia o MUNDO DAS
IDEIAS? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Mundo percebido pelas ideias. É ilusório, cópia imperfeita e pura
sombra do mundo verdadeiro.
B. ( ) Mundo das idéias gerais, das essências imutáveis.
C. ( ) Mundo percebido pelos sentidos. É cópia perfeita do mundo
verdadeiro
D.( ) Mundo percebido pelos sentidos. É ilusório, cópia imperfeita e
pura sombra do mundo verdadeiro.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Período Socrático:
Método de Sócrates
Objetivo: Compreender a
técnica
de
investigação
filosófica de Sócrates.
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