
Platão 

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o  

 

Platão (em grego antigo: Πλάτων, transl. Plátōn, "amplo", Atenas, 428/427 – Atenas, 348/347 

a.C.) foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos 

filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação 

superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu pupilo, Aristóteles, 

Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. 

Acredita-se que seu nome verdadeiro tenha sido Arístocles.   

 

Em linhas gerais, Platão desenvolveu a noção de que o homem está em contato permanente com 

dois tipos de realidade: a inteligível e a sensível. A primeira é a realidade imutável, igual a si 

mesma. A segunda são todas as coisas que nos afetam os sentidos, são realidades dependentes, 

mutáveis e são imagens da realidade inteligível. Tal concepção de Platão também é conhecida 

por Teoria das Ideias ou Teoria das Formas. Foi desenvolvida como hipótese no diálogo Fédon e 

constitui uma maneira de garantir a possibilidade do conhecimento e fornecer uma inteligibilidade 

relativa aos fenômenos. 

 

O problema que Platão propõe-se a resolver é a tensão entre Heraclito e Parmênides: para o 

primeiro, o ser é a mudança, tudo está em constante movimento e é uma ilusão a estaticidade, ou 

a permanência de qualquer coisa; para o segundo, o movimento é que é uma ilusão, pois algo que 

é não pode deixar de ser e algo que não é, não pode passar a ser; assim, não há mudança. 

 

Platão resolve esse problema com sua Teoria das Ideias. O que há de permanente em um objeto 

é a Ideia; mais precisamente, a participação desse objeto na sua Ideia correspondente. E a 

mudança ocorre porque esse objeto não é uma Idéia, mas uma incompleta representação da Ideia 

desse objeto. No exemplo da árvore, o que faz com que ela seja ela mesma e seja uma árvore (e 

não outra coisa), a despeito de sua diferença daquilo que era quando mais jovem e de outras 

árvores de outras espécies (e mesmo das árvores da mesma espécie) é a sua participação na 

Ideia de Árvore; e sua mudança deve-se ao fato de ser uma pálida representação da Ideia de 

Árvore. 

 

Platão também elaborou uma Teoria gnosiológica, ou seja, uma teoria que explica como se pode 

conhecer as coisas, ou ainda, uma teoria do conhecimento. Segundo ele, ao ver um objeto 

repetidas vezes, uma pessoa se lembra, aos poucos, da Ideia daquele objeto que viu no mundo 

das Ideias.  

 

Conhecimento 

 

Platão não buscava as verdadeiras essências da forma física como buscavam Demócrito e seus 

seguidores. Como seu mestre Sócrates, Platão busca descobrir as verdades essenciais das 

coisas. As coisas devem ter um outro fundamento, além do físico, e a forma de buscar estas 

realidades vem do conhecimento, não das coisas mas do além das coisas. Esta busca racional é 

contemplativa. Isto significa buscar a verdade no interior do próprio homem, não meramente como 

sujeito particular, mas como participante das verdades essenciais do ser. 

 

Também o conhecimento tinha fins morais, isto é, levar o homem à bondade e à felicidade. Assim 

a forma de conhecimento era um reconhecimento, que faria o homem dar-se conta das verdades 
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que sempre possuíra e que o levavam a discernir melhor dentre as aparências de verdades e as 

verdades. A obtenção do autoconhecimento era um caminho árduo e metódico. 

 

Quanto ao mundo material, o homem poderia ter somente a doxa (opinião) e téchne (técnica), que 

permitia a sua sobrevivência, ao passo que, no mundo das ideias, o homem pode ter a épisthéme, 

o conhecimento verdadeiro, o conhecimento filosófico. 

 

Platão não defendia que todas as pessoas tivessem igual acesso à razão. Apesar de todos terem 

a alma perfeita, nem todos chegavam à contemplação absoluta do mundo das ideias. 

 

Política 

 

"Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos 

chegue ao poder, ou antes, que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a 

filosofar verdadeiramente." (Platão, Carta Sétima, 326b). 

 

Esta afirmação de Platão deve ser compreendida com base na teoria do conhecimento, e 

lembrando que o conhecimento para Platão tem fins morais. 

 

Todo o projeto político platónico foi traçado a partir da convicção de que a Cidade-Estado ideal 

deveria ser obrigatoriamente governada por alguém dotado de uma rigorosa formação filosófica. 

 

Platão acreditava que existiam três espécies de virtudes baseadas na alma, que corresponderiam 

aos estamentos da pólis: 

 

 A primeira virtude era a da sabedoria, deveria ser a cabeça do Estado, ou  

seja, o governante, pois possui caráter de ouro e utiliza a razão. 

 A segunda espécie de virtude é a coragem, deveria ser o peito do Estado, isto é, os 

soldados ou guardiões da pólis, pois sua alma de prata é imbuída de vontade. E, por fim, 

 A terceira virtude, a temperança, que deveria ser o baixo-ventre do Estado, ou os 

trabalhadores, pois sua alma de bronze orienta-se pelo desejo das coisas sensíveis. 

 

O homem e a alma 

 

O homem para Platão era dividido em corpo e alma. O corpo era a matéria e a alma era o 

imaterial e o divino que o homem possuía. Enquanto o corpo está em constante mudança de 

aparência, a alma não muda nunca. Desde quando nascemos, temos a alma perfeita, porém não 

sabemos. As verdades essenciais estão inscritas na alma eternamente, porém, ao nascermos, 

nós as esquecemos, pois a alma é aprisionada no corpo. 

 

Platão acreditava que a alma depois da morte reencarnava em outro corpo, mas a alma que se 

ocupava com a filosofia e com o Bem, esta era privilegiada com a morte do corpo. A ela era 

concedida o privilégio de passar o resto dos seus tempos em companhia dos deuses. 

 

Por meio da relação de sua alma com a Alma do Mundo, o homem tem acesso ao mundo das 

Ideias e aspira ao conhecimento e às ideias do Bem e da Justiça. A partir da contemplação do 

mundo das Ideias, o Demiurgo, tal como Platão descreveu no Timeu, organizou o mundo sensível. 

Não se trata de uma criação ex nihilo, isto é, do nada, como no caso do Deus judaico-cristão, pois 

o Demiurgo não criou a matéria (Timeu, 53b) nem é a fonte da racionalidade das Ideias por ele 

contempladas.  
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