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Platão (428 a.C. e 347 a.C) 

Nasceu em Atenas 

O homem está em contato permanente com dois tipos de realidade: a inteligível 

e a sensível. A primeira é a realidade, mais concreta, permanente, imutável, 

igual a si mesma. A segunda são todas as coisas que nos afetam os sentidos, 

realidades dependentes, mutáveis e imagens das realidades inteligíveis. 

Antes de nascer, a alma de cada pessoa vivia em uma estrela, onde se 

localizavam as ideias. Ao nascer a alma era jogada na Terra e o impacto a faria 

esquecer as coisas que viu na estrela. Porém, ao observar um objeto em suas 

diferentes formas, a alma esquecida se recordaria da ideia conhecida na 

estrela. O processo de recordação, Platão denominava anamnesis. 

Para Platão, o homem é dividido em corpo e alma, sendo o corpo a parte 

material e a alma a parte imaterial e divina. O corpo é sujeito à mudança 

constante, ao passo que a alma é imutável: desde que nascemos ela é perfeita, 

nós, porém, não sabemos disso. As verdades essenciais estão inscritas na 

alma eternamente; se ao nascermos esquecemos é porque, a partir desse 

momento a alma é aprisionada pelo corpo. 

Segundo Platão a alma é dividida em 3 partes: a racional, localizada na região 

da cabeça — hierarquicamente superior às outras duas, deve exercer o 

controle sobre elas; a alma irrascível, situada no tórax, representa as emoções; 

e a alma concupiscente, representa o desejo. 

Essa divisão da alma correspondia à divisão do Estado nas funções legislativa, 

defensiva e econômica. 
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Ainda sobre a alma, Platão acreditava em sua imortalidade e na possibilidade 

de reencarnação de acordo com sua evolução, a ponto de, à alma que se 

ocupava com a filosofia e com o Bem, ser concedido o privilégio de não mais 

reencarnar e passar o restante do tempo na companhia dos deuses. 

O conhecimento da alma é que dá sentido à vida. 

O discurso conscienciosamente escrito, ajudado pela sabedoria da alma, que é 

capaz de se defender e que sabe quando calar e quando falar. Este é o 

discurso do sábio. 

O discurso escrito é aceito, então, na medida em que o autor procura acumular 

um tesouro de rememoração para a velhice, pois os velhos esquecem tudo; é 

escrito por quem conheça o justo e o injusto, o bom e o belo e com a intenção 

de ensinar corretamente a verdade. 

Á utilização do discurso escrito é como uma muleta para a memória; quando 

em substituição a ela, causa um distanciamento do leitor com as ideias que o 

autor deseja discutir. As ideias passam a não fazer mais parte de quem as 

recita, perde-se o valor educativo do discurso. 

 

Outro fator negativo é a possibilidade de ilusão, quando a palavra cria uma 

imagem falsa, quando faz com que se acredite adquirir um bem quando, na 

verdade, nada de valoroso se acrescenta a quem toma contato com aquele 

escrito. Importante também será citar a limitação a que está sujeito um discurso 

feito com a intenção de iludir ou quando o autor tem a intenção de se auto 

promover, vendendo imagem de um sábio que não existe. O ponto 

fundamental, contudo, que parece se contrapor à tradição oral grega, é o da 

substituição da memória pelo texto escrito. 

Procurando explicar a paixão por meio de elogios a Eros, o diálogo intitulado 

Banquete é conduzido do amor que harmoniza a estrutura social, passando 

pela filía que une amante e amado, fortificando os laços de amizade e 
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aumentando os sacrifícios que se faz pelo outro — presente no discurso de 

Fedro — até atingir o amor que motiva a busca ao belo. Do ponto de vista das 

ideias, a ligação do amor é com o belo. 

A razão suprema da amizade é o amor e este forte elo de união entre todos os 

homens é que mantém a sociedade unida.  

Platão contra a arte: mundo sensível e inteligível 

Platão defendia que a arte suprema é a dialética, uma vez que é por ela que 

podemos nos purificar do prazer sensível, que é corruptível e passageiro, e, 

assim, atingir a verdade eterna das Ideias. 

As demais formas de arte/técnica encontram-se todas estancadas junto ao 

mundo sensível e, por isso, suas definições essenciais são dadas pelo conceito 

de mimese. 

O que recebe a acepção de belo em Platão não faz parte do mundo corpóreo, 

mas possui qualidades que dirigem a alma para além da mera percepção 

sensível. 

O que a teoria platônica enceta é que o belo faz-se presente nas idéias 

essenciais das coisas. Por exemplo, o prazer ou desprazer que a arte mimética 

nos causa é algo relativo, pois toda a sensação atrativa de belo ou feio inerente 

à obra é relativa, visto que o objeto em questão é imitação e não podemos 

avaliar quão belo ou feio é uma imitação pela sensação sentida, pois esta é 

própria do mundo da opinião, que se liga às partes inferiores da alma. 

A alma tripartite de Platão 

A alma humana inferida por Platão é trivalente e divide-se em raciocinativa, 

desiderativa e colérica. A parte raciocinativa da alma é uma formulação teórica 

do que hoje entendemos por razão e ela faz aposição às outras duas que se 

encontram junto à sensação. A razão ou parte racional da alma na filosofia 

platônica é mais bem definida pelo termo talogistikós. (τα λογιστικος). A 
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extensão da alma oposta a talogistikós é ta ephitumia (τα επιθυμια), a qual 

contempla semanticamente todas as sensações ligadas ao agradável e 

desagradável nos seres vivos. A terceira parte que compõe a alma é conhecida 

por tathumóidés (τα θυμοιδες) e é responsável pelos movimentos coléricos e 

podemos qualificá-la como a parte mediana da alma platônica, pois se localiza 

entre a cabeça, sede da razão, e antes do diafragma, sede dos apetites. Eis a 

descrição da localização das duas almas inferiores: 

A porção da alma que participa da coragem e da cólera e ambiciona a vitória, 

eles alojaram perto da cabeça, entre o diafragma e o pescoço (...)” e “A parte 

da alma que apetece comer e beber e tudo o mais de que necessita para a 

preservação da natureza do corpo, os deuses alojaram no limite compreendido 

entre o diafragma e o umbigo (...).(Timeu, 70a e 70c-d respectivamente) 

As artes teriam apenas a função de excitar as partes subalternas da alma, pois 

se ligam aos sentidos, e não poderiam jamais ter qualquer relação com a parte 

raciocinativa da alma que é a que nos remete ao essencial das coisas todas, a 

Ideias. 

Platão em sua época viu o surgimento da técnica da skiagrapía (trompel’oeil) e 

a via como truques de feitiçaria, pois perturbava o espectador 

psicologicamente. 

Platão denuncia o trompel’oeil como uma artimanha de bruxaria, tal técnica 

excitaria as partes coléricas da alma e os fracos de espírito não poderiam 

controlar as suas perturbações sensitivas. 

A mimese por si só é condenável e leva com ela qualquer representação 

artística. Se não bastasse isso, o excesso de cor (phármakon) e o uso da 

perspectiva, na figura abaixo, são explicitamente recusados por Platão, pois 

tais elementos atuam como entorpecentes na alma. 

Platão e o Mundo das Formas 
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Nossa inteligência está ligada à nossa alma; e nossa alma é o que há em nós 

da mesma ordem do mundo perfeito. Nossa alma é a parte do mundo ideal que 

se manifesta diretamente em nós. Na verdade, nossa alma veio de lá, e já 

conhece aquele mundo; já habitamos um dia, em espírito, o Mundo das Formas 

e já vimos tudo o que lá havia para ser visto. Mas, enquanto estamos aqui, no 

mundo imperfeito, nos esquecemos das formas perfeitas. 

Não descobrimos nada novo: apenas nos lembramos. Os sentidos podem 

apenas nos sugerir, conduzir nossa atenção para as entidades Perfeitas; 

conhecê-las, porém, é tarefa exclusiva da inteligência, que pode nos levar ao 

Mundo das Formas por meio da lembrança. 

“discurso silencioso da alma” 

Qual a estrutura do nosso pensamento? É a mesma estrutura de nossa 

linguagem, a linguagem que usamos (aparentemente) para expressá-lo? É 

possível pensar sem palavras? 

Do pensamento à linguagem 

O pensamento, se esconde no íntimo de cada um. Conjunto de processos 

eletroquímicos ocorridos no cérebro. 

A dor que sentimos pode ser explicada pela neurociência; mas pode ela ser 

reduzida à constatação de que certo nervo emitiu certo tipo de sinal elétrico? 

 

Para Platão, o mal não existe por si só, ele é apenas um reflexo imperfeito do 

real que é o bem, elemento essencial da realidade.  

Platão Afirmava que, na alma humana, o intelecto tem que ser soberano, 

figurando a vontade em segundo lugar e as emoções em terceiro, sujeitas ao 

intelecto e à vontade. 
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                                                     Alma do Homem 

 

 

Oralidade (Pensamentos de forma oral- Busca do conhecimento- Tema (falar por falar ou 

busca da verdade)).  

Escrita (Pensamentos escritos- servem para recordação, memorização, passatempo e velhice). 

 

Alma Concupiscente (desejos) 

 

AlmaAAlAAlAma 

 

A 

 

 

 

Corpo 

Material e 

Animal 

Alma 

Imaterial 

e Divina 

http://www.musicartecnologia.com/


 

www.musicartecnologia.com                                                                                                      Página 7 
 

Platão nasceu em Atenas e viveu entre 428 a.C. e 347 a.C.. 

Foi o mais proeminente dentre os discípulos de Sócrates. Sua filosofia teve 

grande importância e influência em períodos posteriores, ocupando-se com 

vários temas, dentre eles a ética, a política, a metafísica e a teoria do 

conhecimento. 

Em 388 a.C., quando já contava quarenta anos, Platão viajou com o intuito de 

conhecer de perto as comunidades pitagóricas. Passando por Siracusa, tentou 

expandir nessa região seus ideais filosóficos e políticos, mas acabou por se 

desentender com Dionísio I, o tirano local e retornou para Atenas. 

Em seu retorno, fundou a Academia que logo adquiriu prestígio, transformando- 

se em destino para muitos jovens que a procuravam em busca de instrução, e 

até mesmo para homens ilustres que para lá acorriam a fim de debater idéias. 

Em 367 a.C., com a morte de Dionísio I, Platão retornou a Siracusa a fim de, 

uma vez mais, tentar implementar suas ideias políticas junto ao novo 

governante Dionísio II. No entanto, o desejo do filósofo foi novamente frustrado. 

Em 361 a.C., Platão retornou ainda uma vez a Siracusa para conquistar seu 

terceiro e último fracasso. De volta a Atenas em 360 a.C., permaneceu na 

direção da Academia até sua morte, em 347 a.C. 

Fedro: trata da retórica e do amor sensual; 
Íon: trata de poesia; 
Menêxeno: elogio da morte no campo de batalha; 
Eutidemo: crítica aos sofistas; 
Crátilo: trata da natureza dos nomes; 
A República: aborda vários temas, mas todos subordinados à questão 
central da justiça; 
Parmênides: trata da ontologia. É neste diálogo que o jovem Sócrates, 
a personagem, defende a teoria das formas que é duramente criticada 
por Parmênides; 
Teeteto: trata exclusivamente da Teoria do Conhecimento; 
Sofista: diálogo de caráter ontológico, discute o problema da imagem, 
do falso e do não-ser; 
Político: trata do perfil do homem político; 
Filebo: versa sobre o bom e o belo e como o homem pode viver melhor; 
Timeu: trata da origem do universo; 
Crítias: Platão narra aqui mito de Atlântida através de Crítias (seu avô). 
É um diálogo inacabado; 
Leis: aborda vários temas da esfera política e jurídica. É o último (inacabado), 
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mais longo e complexo diálogo de Platão; 
Cartas (dentre as quais, somente a de número 7 é considerada realmente 
autêntica). 

 

 

http://www.musicartecnologia.com/

