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Objetivo: Conhecer os Diálogos de Platão "República" e “Fedon”.
 A República.
 Fédon.
 Atividades de Fixação.
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DIÁLOGOS DE PLATÃO
•

Platão utiliza a Dialética.

•

Dialética - vem do grego dialektiké,
composto de:

1. Dia: “Através de", “Por meio de".
2. Lego: “Falar“.
•

Dialética: Falar por meio de.

• Entre os gregos, dialética significa Diálogo
(arte da discussão).
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Pisístrato
• Pisístrato, militar grego renomado, manipulou a democracia grega 3 vezes:
1. Simulou um atentado, entrando em Atenas com feridas que fez em si próprio, mas
que ele afirmou terem sido feitas pelos seus inimigos que o teriam tentado matar.
Graças a esta encenação, Pisístrato conseguiu convencer os Atenienses a concederlhe uma guarda pessoal. Com esta guarda pessoal, Pisístrato conquistou em 560 a.C.
a Acrópole, instalando a sua tirania.
2. Golpe teatral: Písistrato se apresentou às portas de Atenas acompanhado por um
carro sobre o qual se encontrava uma mulher vestida como a deusa Atena. Os
arautos anunciaram entre a população que a deusa Atena vinham restaurar
Pisístrato no poder. O povo acreditou e Pisístrato conquistou novamente o governo.
3. Pisístrato partiu para o norte da Grécia, onde explorou prata. Com a riqueza que
adquiriu nesta atividade, conseguiu formar um exército de mercenários e
simpatizantes. Em 546 a. C. derrotou o exército ateniense reconquistando o poder.
Pisístato governaria Atenas por 19 anos, até à sua morte em 527 a.C.
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A República
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A República
• República (Politeia)
• Obra extensa: Dez livros.
• Temática Principal: Justiça
• Platão discute como seria o estado ideal.
• Sofocracia: Governo dos Filósofos.

6

Informações Gerais
• Local: Pireu (município da zona urbana
de Atenas); na casa de Polemarco.
• Intenção: Orar e acompanhar as
festividades em honra à deusa Bêndis.

• Personagem Principal: Sócrates.
• Demais personagens: Glauco e Adimanto
(irmãos de Platão), Nicerato, Polemarco,
Lísias, Céfalo.
• Trasímaco: Sofista
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A República
[...] Dirigimo-nos à casa de Polemarco, onde encontramos seus irmãos Lísias e Eutidemo, e
também Trasímaco de Calcedônia, Carmantides de Penéia e Clitofonte, filho de Aristónimo. Havia
também o pai de Polemarco, Céfalo. E este se me afigurou bastante idoso, pois não me
encontrava com ele havia bastante tempo. Estava acomodado numa cadeira com almofadas e
envergava uma coroa na cabeça, pois tinha oferecido um sacrifício no pátio da moradia. Nos
sentamos todos em cadeiras junto dele. [...]
[...] Repetidas vezes, enquanto falávamos, Trasímaco procurara tomar parte na conversa, mas fora
impedido pelos amigos, que queriam ouvir-nos até o fim. Durante a nossa pausa, após minhas
últimas palavras, não pôde mais se conter; erguendo-se do chão, como uma fera, lançou-se contra
nós, como para nos dilacerar. Polemarco e eu ficamos apavorados; porém Trasímaco, elevando a
voz no meio do auditório, gritou:

— Que tagarelice é essa, Sócrates, e por que agis como tolos, inclinando-vos alternadamente um
diante do outro? Se queres mesmo saber o que é justo, não te limites a indagar e não teimes em
refutar aquele que responde, mas, tendo reconhecido que é mais fácil indagar do que responder,
responde tu mesmo e diz como defines a JUSTIÇA. [....]
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Críticas de Platão à Democracia
• Depois da morte de Sócrates, Platão
desiludiu-se com a democracia. A
execução de Sócrates (399 a.C),
abalou Platão profundamente. Ele
avaliou a ação do Estado contra seu
professor, como:
1. Expressão de depravação moral.
2. Evidência de um defeito fundamental
na Democracia.

Críticas de Platão à Democracia
• Platão achava um absurdo que homens com mais votos
pudessem assumir cargos da mais alta importância; pois nem
sempre o mais votado é o melhor preparado.
• Era preciso criar um método para impedir que a corrupção e a
incompetência tomassem conta do poder público.
• Politicagem: Falsa política em que predominam os interesses
particulares sobre os coletivos.
• A Democracia, portanto, tinha uma falha: Decisões injustas
poderiam ser legitimadas pela maioria caso o orador fosse bom
na retórica (arte de argumentar).

1. Exemplo: A condenação de Sócrates a morte.

Písistrato:
Famoso
político
carismático que conseguiu usar a
Democracia Direta para se tornar
um Tirano.
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A Cidade Ideal de Platão
• Platão imagina uma cidade utópica: CALÍPOLIS.
• Kalos (Belo) + Polis (Beleza): Cidade Bela.
• Princípio: As pessoas são diferentes e, por isso,
devem ocupar lugares e funções diversas na
sociedade.

• Para definir os papéis sociais, Platão propõe que o
Estado assuma a educação das crianças até os 7
anos, evitando, assim:
1. Cobiça.
2. Interesses decorrentes dos laços afetivos e das
relações humanas inadequadas.
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A Educação das 3 Classes
• A educação promovida pelo Estado seria
feita em etapas; de acordo com o tipo de
"alma" de cada um.
• A educação deveria preparar os indivíduos
para exercer as três funções (Almas)
fundamentais da vida coletiva:

1. Produtores: agricultura, ao artesanato e ao
comércio.
2. Guerreiros: guarda e defesa da cidade.

3. Governantes.
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A Educação das 3 Classes
• Até os 20 anos, todos deviam
ser educados da mesma
maneira.

• Os
demais
estudantes
continuariam os estudos por mais
10 anos.

• Alma de bronze: agricultura,
artesanato e comércio. Cuidar
da subsistência da cidade.

• Alma de prata: Guarda do Estado e
a defesa da cidade.

• Virtude: Temperança (controlar
os desejos de prazer).

• Virtude dos guerreiros: Coragem
(domínio sobre o caráter irascível de
sua alma).
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A Educação das 3 Classes
• Alma de ouro: Cidadãos Instruídos na arte de
pensar a dois; ou seja, na arte de dialogar.

• Estudariam filosofia: Escapariam da Caverna.
• Aos 50 anos, aqueles que passassem com sucesso
pela série de provas seriam admitidos no corpo
supremo dos magistrados.
• Caberia a eles o governo da cidade; por serem os
únicos a dominar a ciência da política.

• Virtude: Justiça.
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Sofocracia: o Rei-filósofo
• Somente pode ser chefe quem conhece a
ciência política.

• Para o Estado ser bem governado, é preciso
que "os filósofos se tomem reis, ou que os
reis se tomem filósofos".
• Portanto, Platão propõe um modelo
aristocrático de poder confiado aos mais
sábios.
• Sofocracia: Governo dos Sábios
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Trecho da Obra
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Sócrates: Agora precisamos descobrir e mostrar qual é o vício interior que impede as cidades
atuais de serem organizadas conforme dizemos e qual é a menor mudança possível que as
conduzirá à nossa forma de governo: de preferência, uma só, ou então duas, ou então as menos
numerosas e as menos importantes possível.
Glauco: Perfeitamente.
Sócrates : Nós julgamos conseguir provar que, com uma única mudança, as cidades atuais seriam
completamente transformadas; é certo que esta mudança é importante e difícil, mas é possível.
Glauco : Qual é?
Sócrates: Eis-me chegado ao que nós comparávamos à onda mais alta: mas preciso dizê-lo,
mesmo que isso, como uma onda viva, me cubra de ridículo e vergonha. Presta atenção no que
vou dizer.
Glauco: Fala.
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Sócrates: Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje
denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o
poder político e a filosofia não convergirem num mesmo indivíduo, enquanto os muitos
caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo
não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das
cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano; e jamais a cidade que nós
descrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava há muito em dizer, prevendo quanto
estas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja
felicidade possível de outra maneira: para o Estado e para os cidadãos.
Glauco: Depois de semelhante discurso, deves esperar, Sócrates, ver muitas pessoas tirar,
por assim dizer, as roupas e, nuas, apanhar a primeira arma que estiver à mão, investir
contra ti com todas as suas forças. Se não repelires essas pessoas com as armas da razão
e não conseguires fugir-lhes, saberás à tua custa o que significa zombar.
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Fédon
• Imortalidade da Alma
• Morte de Sócrates
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Fédon
• Temáticas:
1. Momentos que precederam a
morte de Sócrates; relatados
por Fédon, seu aluno.
2. Discussão sobre a imortalidade
da alma.

• É um diálogo da “Fase da
Maturidade” de Platão.

Morte de Sócrates
[...] Estiveste tu mesmo, Fedon, junto de Sócrates no dia em
que ele tomou veneno na prisão, ou ouviste de alguém?
Fedon - Não, eu mesmo, Equécrates.
Equécrates - Então, que disse o homem antes de morrer? E
como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou.
Recentemente, nenhum cidadão de Fliunte tem ido a Atenas, e
há muito não nos vêm de lá forasteiros capazes de dar-nos
informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de
tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular.
Fedon - E também não ouviste contar como foi o julgamento?
Equécrates - Ouvimos, sim; alguém nos falou nisso.
Surpreendeu- nos, justamente, ter sido bem antes o julgamento
e ele só vir a morrer muito depois. Que aconteceu, Fedon? [...]
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Imortalidade da Alma
Símias, então, rindo, interrompeu-o: Por Zeus,
Sócrates, fizeste-me rir, em que pese à minha falta de
disposição para isso. O que penso é que, se os homens
te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o
que se diz dos filósofos – e nesse ponto contariam com
a aprovação de nossa gente - que em verdade eles
vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa
não merecem.
Sócrates: E só diriam a verdade, Símias, como exceção
do que se refere a estarem cientes desse ponto, pois,
de fato, não sabem de que modo o verdadeiro filósofo
deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém
deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós
mesmos se acreditamos que a morte seja alguma
coisa?
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Situação dramática
• O diálogo ocorre na prisão em que Sócrates
esperava o momento de sua execução.
•

Os interlocutores principais de Sócrates são
Símias e Cebes.

• Sócrates discute a natureza da vida após a
morte em seu último dia antes de ser
executado bebendo veneno.
• Sócrates foi preso e condenado à morte por
um júri ateniense por não acreditar nos deuses
do Estado e, supostamente, corromper a
juventude da cidade.
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Questões
• Sócrates
explora
vários
argumentos
a
favor
da
imortalidade da alma. Sua
intenção é demonstrar que existe
vida após a morte e que a alma
vai existir depois dela.

• A morte é uma escolha, já em
vida, de quem é filósofo: "o
exercício próprio dos filósofos não
é precisamente libertar a alma e
afastá-la do corpo?".

Provas da Imortalidade da Alma
• Devir:
Algo
sempre
permanece
na
transformação: Assim como a água líquida não
deixa de ser água na forma de gelo, algo
permanece na passagem da vida para a morte
(Alma).

• Lembranças: Para se recordar algo, é preciso ter
vivido antes. Para Platão, isso ocorre numa
existência anterior.
• Incompatibilidade dos opostos: Uma coisa não
pode participar da idéia que lhe é oposta (calor
no frio). Ora, a vida e a morte são opostos. A
alma participa na idéia de vida, logo exclui a sua
idéia contrária, a morte. Assim, a alma é imortal.
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Trechos da Obra

26

[...] Achegou-se-lhe o comissário dos Onze, que lhe disse:
- Sócrates, de ti não terei de queixar- me como dos outros, que se zangam comigo e rompem
em palavras e pragas, quando os convido a tomar o veneno por determinação superior. No
teu caso, pelo contrário, durante todo este tempo e em várias outras oportunidades, pude
reconhecer em ti o homem mais nobre, mais delicado e melhor de quantos para aqui têm
vindo. Hoje, especialmente, tenho certeza de que não te zangarás comigo, pois sabes muito
bem que é dos outros a culpa. E agora, já que ficaste ciente do que vim anunciar-te. Adeus;
suporta o inevitável da melhor maneira possível.
• E desatando a chorar, deu as costas e retirou-se. Sócrates olhou para ele disse: “Adeus,
também para ti; faremos isso mesmo”. Depois, voltando-se para o nosso lado:
- Que homem delicado! Disse. Durante todo este tempo, vinha sempre ver-me e várias vezes
conversou comigo. Excelente criatura. Agora mesmo, quanta generosidade revela com esse
choro por minha causa! [...].

[... ] Eu também não me contive: chorei à
lágrima viva. Cobrindo a cabeça, lastimei o meu
infortúnio; sim, não era por desgraça que eu
chorava, mas a minha própria sorte, por ver de
que espécie de amigo me veria privado. Critão
levantou-se antes de mim, por não poder reter
as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo
não havia parado de chorar, pôs se a urrar,
comovendo seu pranto e lamentações até o
íntimo todos os presentes, com exceção do
próprio Sócrates:
- Que é isso, gente incompreensível? Perguntou.
Mandei sair as mulheres, para evitar esses
exageros. Sempre soube que só se deve morrer
com palavras de bom agouro. Acalmai-vos!
Sede homens!

Ouvindo-o falar dessa maneira, sentimo-nos envergonhados e paramos de chorar. E ele, sem
deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendara o homem
do veneno. Este, a intervalos, apalpava-lhe os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força
os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Respondeu que não. De seguida, sem deixar de
comprimir- lhe a perna, do artelho para cima, mostrou- nos que começava a ficar frio e a
enrijecer. Apalpando-o mais uma vez, declarou-nos que no momento em que aquilo chegasse ao
coração, ele partiria. Já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo-ventre, quando, descobrindo o
rosto - pois o havia tapado antes – Sócrates disse, e foram suas últimas palavras:
- Critão, exclamou, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar essa dívida!
- Assim farei - respondeu Critão - queres dizer mais alguma coisa?

A essa pergunta, já não respondeu. [...] Tal foi o fim do nosso amigo, Equécrates, do homem,
podemos afirmá-lo, que entre todos os que nos foi dado conhecer, era o melhor e também o
mais sábio e mais justo.

1. O que Platão discute no Diálogo “A República”? (Marque a alternativa correta).

A. ( X ) O que seria um estado ideal: criar um método para impedir que a
corrupção e a incompetência tomem conta do poder público.
B. ( ) o que seria um estado ideal: criar um método para legalizar que a
corrupção e a incompetência do poder público.
C. ( ) A Imortalidade da Alma e a Morte de Sócrates,
D. ( ) O Amor e o Conhecimento.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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2. O que Platão discute no Diálogo “Fédon”? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) O que seria um estado ideal: criar um método para impedir que a
corrupção e a incompetência tomem conta do poder público.
B. ( ) o que seria um estado ideal: criar um método para legalizar que a
corrupção e a incompetência do poder público.
C. ( X ) A Imortalidade da Alma e a Morte de Sócrates,
D. ( ) O Amor e o Conhecimento.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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3. Onde ocorre o Diálogo “Fédon”? (Marque a alternativa correta).
A.( ) Na casa de Asclépio.
B. ( ) Na Casa de Sócrates.
C. ( ) Na Praça de Atenas.
D.(X ) Na prisão onde Sócrates esperava o momento de sua execução
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. O que é Sofocracia? (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Governo dos Melhores.
) Governo dos guerreiros.
) Governo dos sábios.
) Governo dos sacerdotes.
) Nenhuma das alternativas anteriores.

33

Tema: Filosofia
Aristóteles.

Grega:

-

Objetivo: Conhecer a estrutura
do pensamento filosófico de
Aristóteles.
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