
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

PLATÃO  1º ANO – FILOSOFIA– PROF. JOÃO CARLOS 
 

LISTA 03 

EXERCÍCIOS 

QUESTÃO 01 

Platão é conhecido, na história da Filosofia, como o filósofo que propôs a hipótese da existência 

de uma ordem de realidade inteligível que é, ao mesmo tempo, distinta dos seres sensíveis e 

em relação com eles. 

 

– “Logo – prosseguiu Sócrates – não compreendo nem posso admitir aquelas outras causas 

científicas. Se alguém me diz por que razão um objeto é belo, e afirma que é porque tem cor 

ou forma, ou devido a qualquer coisa desse gênero – afasto-me sem discutir, pois todos esses 

argumentos me causam unicamente perturbação. Quanto a mim, estou firmemente convencido, 

de um modo simples e natural, e talvez até ingênuo, que o que faz belo um objeto é a existência 

daquele belo em si, de qualquer modo que se faça a sua comunicação com este. O modo por 

que essa participação se efetua, não o examino neste momento; afirmo apenas, que tudo o que 

é belo é belo em virtude do Belo em si.” 

PLATÃO, Fédon, 100 c-d. Trad. e notas de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 5ª ed.  

São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 107. (Os Pensadores) 

 

A partir do trecho do Fédon explicite: 

 

A) a hipótese proposta por Platão; 

 

B) a relação entre essas duas ordens de realidade. 

 

 
QUESTÃO 02 

Leia estes trechos: 

 

Sócrates — É muito certo o que disseste, que o saber não é mais que percepção, e nele 
convergem tanto o que diz Homero, Heráclito e toda a sua espécie: que tudo se move como 

fluxos, e, como diz o sapientíssimo Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, e 

ainda, como assim afirma Teeteto, que a percepção se torna saber. 
.................................................................................................................................... 

 

Sócrates — Sabes, Teodoro, o que me espanta no teu amigo Protágoras? 

Teodoro — O que é? 
Sócrates — Por um lado, agrada-me o que disse, que aquilo que parece a cada um, também é; 

mas admirei-me com o princípio do argumento, pois não disse, no início de [sua obra] A Verdade, 

que “o porco é a medida de todas as coisas” ou “o babuíno” ou qualquer outro animal mais 
estranho, de entre os que têm percepção, para que começasse a falar-nos em grande estilo e 

com arrogância, demonstrando que o admirávamos como a um deus pela sua sabedoria, 

enquanto ele estava, quanto à inteligência, não melhor que um girino, ou qualquer outro ser 
humano. 

PLATÃO. Teeteto. Tradução de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. p. 222-224. 
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Com base na leitura desses trechos e considerando outras informações contidas nessa obra de 
Platão, REDIJA um texto, explicando por que a personagem Sócrates recusa a identidade 

entre saber e percepção. 

 

 

 

QUESTÃO 03 

Leia o seguinte trecho da Alegoria da Caverna. 
 

Agora imagine que por esse caminho as pessoas transportam sobre a cabeça objetos de todos 

os tipos: por exemplo, estatuetas de figuras humanas e de animais. Numa situação como essa, 
a única coisa que os prisioneiros poderiam ver e conhecer seriam as sombras projetadas na 

parede a sua frente. 

CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 50. 

 
Considerando a alegoria da caverna, descrita por Platão, faça o que se pede. 

 

A) Explique o que representam as sombras que se projetam no fundo das paredes da caverna. 
 

B) Explique a relação feita entre a alegoria da caverna e a vida de Sócrates. 

 

QUESTAO 04 

Leia atentamente o texto abaixo: 

 

Platão opõe quatro tipos de mau governo: a timocracia, que é o governo dos ambiciosos; a 
oligarquia, que é o governo dos ricos, ávidos de poder e de dinheiro; a democracia, que é o 

governo turbulento das massas populares; e a tirania, que é o governo de um déspota, 

corrompido pelas paixões. 
MONDIN, B. Curso de Filosofia: os filósofos do ocidente. São Paulo: Paulus, 1981, p.77. 

 

No texto acima temos evidenciados os tipos de mau governo. Contudo, Platão admite que exista 
um tipo ideal de república. Cite-a e explique-a.  

 


