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O mundo dos sentidos ou das aparências, dele não podemos ter senão um 
conhecimento aproximado ou imperfeito, já que para tanto fazemos uso de 
nossos cinco (aproximados e imperfeitos) sentidos. 
Tudo "flui" e, consequentemente, nada é perene. Nada é no mundo dos 
sentidos; nele, as coisas simplesmente surgem e desaparecem. Então não pode 
ser considerado mundo verdadeiro.
Existe um mundo concreto, percebido pelos sentidos, com todas as suas 
imperfeições; mas além dele existe outro, o Mundo das Ideias, que contém as 
formas imutáveis e perfeitas. A tarefa do filósofo seria conhecer esse mundo.
Platão defendia a superioridade do mundo das ideias sobre o mundo material, 
pois, os nossos sentidos nos enganam.

MUNDO SENSÍVEL E MUNDO INTELIGÍVEL
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Para exemplificar a visão de Platão, considere um conjunto de 
cavalos. 
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1. (Enem 2012) Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides 
era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de 
sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e 
objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento 
do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das Ideias 
formava-se em sua mente. (ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. 

São Paulo: Odysseus, 2012 - adaptado).
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O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto 
essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427– 346 a.C.). De acordo com o 
texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 
b)Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.
c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são 

inseparáveis. 
d)Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação 

não. 
e)Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à 

razão. 
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DUALISMO PLATÔNICO – O dualismo platônico pode ser afirmado em dois 
sentidos. Primeiro, diz respeito à bipartição da realidade, vale a dizer, a divisão 
da realidade em Mundo Sensível, imperfeito e corruptível e Mundo Inteligível, 
eterno, perfeito e incorruptível. O conhecimento derivado do mundo sensível é a 
doxa (opinião), sendo ilusório e enganoso, privado de qualquer possibilidade de 
certeza e verdade. Já o verdadeiro conhecimento advém das Ideias em si e pode 
ser alcançado através da razão por um processo de anamnese. O conhecimento 
consiste em olhar o mundo adequadamente e reconhecer as ideias verdadeiras 
que se manifestam através das suas cópias presentes no mundo sensível. Por 
isso, conhecer é recordar a verdade que existe em nós. O segundo sentido desse 
dualismo é a supremacia da alma sobre o corpo. Para Platão, o corpo é cárcere 
da alma. 
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1. (UENP 2011) Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram a cultura ocidental. 
Para ele, a filosofia tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes problemas da 
vida. Considera a alma humana prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um peregrino 
em busca do caminho de casa. Para tanto, deveria transpor os limites do corpo e 
contemplar o inteligível. Assinale a alternativa correta.

a) A teoria das ideias não pode ser considerada uma chave de leitura aplicável a todo 
pensamento platônico. 
b) Como Sócrates, Platão desenvolveu uma ética racionalista que desconsiderava a 
vontade como elemento fundamental entre os motivadores da ação. Ele acreditava que o 
conhecimento do bem era suficiente para motivar a conduta de acordo com essa ideia 
(agir bem). 
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c) Platão propõe um modelo de organização política da sociedade que pode ser 
considerado estamental e antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se pautar 
pelo princípio da maioria. As almas têm natureza diversa, de acordo com sua 
composição, isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com essa 
natureza, divididos em grupos encarregados do governo, do controle e do 
abastecimento da polis.
 
d) Platão chamava o conhecimento da verdade de doxa e o contrapõe a uma outra 
forma de conhecimento (inferior) denominada episteme. 

e) Para Platão, a essência das coisas é dada a partir da análise de suas causas material 
e final.
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O ser humano carrega essa dualidade: é ao mesmo tempo corpo (que se 
transforma e acaba por morrer) e aquilo que não é corpo e podemos chamar de 
alma (considerada imortal e sede do pensamento). Se a alma é eterna, pertence 
ao mundo das ideias, portanto, sempre existiu e sempre existirá.
TEORIA DA REMINISCÊNCIA
A lembrança das formas perfeitas com as quais nossa alma estava em contato 
antes de se juntar ao corpo.
As ideias são inatas (já nascemos com elas); os que amam o conhecimento (os 
filósofos) simplesmente aproximam-se delas, aprimorando o conhecimento que 
já possuem.
Para Platão, conhecer é recordar a verdade que já existe em nós.
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2. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: “Este objeto 
que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por 
ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, 
inferior”. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes 
tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, 
ainda que imperfeitamente. (PLATÃO. Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972).
Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica:

a) estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos
b) comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele
c) descrever corretamente as características do objeto observado
d) fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser
e) identificar outro exemplar idêntico ao observado.
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