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Tema: O Legado de Sócrates para a Filosofia

Objetivo: Compreender as razões que fazem de Platão um importante
referencial para a história do pensamento filosófico.

 História.
 Alegoria da Caverna.
 Mundo das Ideias e Mundo Sensível.
 A Cidade Ideal.
 Atividades.



3

1. O “Método de investigação” de Sócrates era composto por dois momentos:   “Ironia” e 
“Maiêutica”. Em que consistia a “Ironia”? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) O filósofo continua fazendo perguntas. Porém, passa a fornecer também as respostas.
B. (    Sócrates continua fazendo perguntas; agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a 

uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
C. (    ) Sócrates fingia ignorância ou parecia mais estúpido do que na realidade era. Porém,  

mesmo assim, ele não conseguia sempre descobrir os pontos fracos na forma de pensar dos 
atenienses. 

D. (    ) Sócrates fingia ignorância ou parecia mais estúpido do que na realidade era. Desta forma, 
ele conseguia sempre descobrir os pontos fracos na forma de pensar dos atenienses. 

E. (    ) Sócrates ostentava sua sabedoria. Desta forma, ele conseguia sempre descobrir os pontos 
fracos na forma de pensar dos atenienses. 
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• Platão, nasceu na cidade-Estado de Atenas, hoje a capital da
Grécia, no ano de 428 a.C.; e morreu no ano de 348 a.C. Seu
nome de nascimento é Arístocles; mas seu treinador de
luta, Aristão de Argos, o apelidou de Platão, que significa
"grande", por conta de sua figura robusta

• O filósofo veio de uma família influente na política. Sua mãe
descendia do grande legislador e estadista grego Sólon: um
dos grandes reformadores da política ateniense do século VI
a.C. e considerado um dos sete sábios da Grécia antiga.

• A família de Platão também possuía uma condição
financeira estável; algo que não era incomum entre os
filósofos antigos. Afinal, para se dedicar ao ócio filosófico,
um pensador deveria estar livre das amarras do trabalho:
algo inferior e destinado aos escravos.

Platão de Atenas
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Platão de Atenas - (428–347 a.C.)

• Aos 30 anos de idade, Platão conheceu Sócrates,
pensador que foi o seu mestre iniciador na Filosofia.

• Platão escreveu os chamados diálogos socráticos:
narrativas em que Sócrates é a personagem principal e
porta-voz das ideias de Platão.

• Historiadores da Filosofia relatam dificuldades para
separar as teses que realmente foram ideias inéditas de
Platão daquilo que foi pensado pela primeira vez por
Sócrates.

• Porém, o que se tem certeza é que Sócrates trouxe a
Platão um modo de pensar que o influenciou no
desenvolvimento de suas principais ideias.



6

• Por volta do ano 388 a.C., Platão adquiriu um
terreno no interior do parque público Akademia, de
Atenas.

• Nesse pequeno lote, Platão fundou a sua academia:
espécie de escola para que os seus discípulos
pudessem continuar os seus estudos em Filosofia.

• Pode-se dizer que a Academia de Platão teve muita
influência socrática no modo de se ensinar.

• A escolha de Platão pelo local foi estratégica: havia
no local constantes reuniões de jovens para discutir
política, tocar flauta e praticar lutas e exercícios
físicos.

Platão de Atenas - (428–347 a.C.)
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Platão, nasceu na cidade-Estado de Atenas, hoje a capital da Grécia, no ano de 
428 a.C.; e morreu no ano de 348 a.C. Seu nome de nascimento é Arístocles; mas 
seu treinador de luta, Aristão de Argos, o apelidou de Platão.

1. Qual a razão do filósofo ter sido chamado de “Platão”? (Marque a alternativa 
correta).

A. (   ) Por causa de sua figura frágil.
B. (    ) Porque era magro. 
C. (    ) Por conta de sua figura robusta
D. (    ) Porque era muito inteligente.
E. (    ) Porque era muito baixo. 



Legado 
Filosófico
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Alegoria da Caverna

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 locomover-
se, 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)
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Mundo Sensível e Mundo Inteligível
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• Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que
divide o mundo em duas categorias:

1. Mundo das Ideias: Realidade intelectual, verdadeira
e acessada apenas por meio da capacidade racional
do ser humano. Nesse Mundo das Ideias, estariam:
as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e
imutáveis que descrevem essencialmente cada ser
ou objeto existente.

2. Mundo Sensível: seria a realidade acessada por meio
de nossa experiência sensível. Essa realidade é
ilusória, enganosa e inferior; levando o ser humano
ao erro, causado pelas aparências das coisas do
mundo, que não correspondem às essências.
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• 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



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)

Distinção 
Mundo Sensível e Mundo das Ideias
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• 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.
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2. Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo 
em duas categorias. Quais são elas?

A.(   ) Mundo das Ideias e Mundo Racional.
B. (    ) Mundo das Ideias e Mundo Sensível. 
C. (    ) Mundo das Coisas e Mundo Sensível. 
D.(    ) Céu e Inferno. 
E. (    ) Mundo das Ideias e Mundo Socrático
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• 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.

A Cidade Ideal  de Platão 
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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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• Até os 20 anos, todos deviam
ser educados da mesma
maneira.

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

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

A Educação das 3 Classes

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

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

• Virtude dos guerreiros: Coragem
(domínio sobre o caráter irascível de
sua alma).
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• 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.

A Educação das 3 Classes
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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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3. O “Método de investigação” de Sócrates era composto por dois momentos:   “Ironia” e 
“Maiêutica”. Em que consistia a “Maiêutica”? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) O filósofo continua fazendo perguntas. Porém, passa a fornecer também as respostas.
B. (    ) O filósofo continua fazendo perguntas. Mas, sem o interesse de que o interlocutor chegue 

a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
C. (    ) O Filósofo oferece algumas respostas sobre as perguntas formuladas; e espera que o 

interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
D. (    ) O filósofo cessa de fazer perguntas e espera que o interlocutor chegue a uma conclusão 

segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
E. (    ) O filósofo continua fazendo perguntas; agora com o objetivo de que o interlocutor chegue 

a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
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Tema: O Legado de Platão para a
Filosofia.

Objetivo:

• Compreender as razões que
fazem de Platão um importante
referencial para a história do
pensamento filosófico.
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Na “Educação das 3 classes de Platão”, essa classe seria Instruída na arte de 
pensar a dois; ou seja, na arte de dialogar. Estudaria filosofia: Escapariam da 
Caverna e Caberia a ela o governo da cidade; por ser formada pelos únicos 
cidadãos a dominar a ciência da política.

1. Qual classe foi descrita acima? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) Filósofos.
B. (    ) Guerreiros.
C. (    ) Comerciantes.
D. (    ) Escravos.
E. (    ) Mulheres.



Gabarito
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QUESTÃO 01 B

QUESTÃO 02 C

QUESTÃO 03 E

ATIVIDADE PARA CASA D


