
REZENDE. José Humberto de. O Mundo das Ideias de Platão: esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 11-26, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  11 

 

 

O MUNDO DAS IDEIAS DE PLATÃO: 

esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em 

sociedade 

 

THE WORLD OF PLATO IDEAS: 

dialectical effort for moral action and the organization of life in society 

 

José Humberto de Rezende1. 

 

Resumo: Artigo faz uma reflexão sobre a distinção platônica entre mundo sensível e mundo 

das Ideias (ou mundo Inteligível), procurando responder questões vitais para um maior 

entendimento sobre a teoria do filósofo, tais como o porquê de tal distinção e por conta de quais 

problemas ela foi elaborada. Em termos mais específicos, procura mostrar que um dos vértices 

do pensamento platônico mais presente no pensamento ocidental é constituído pela Teoria das 

Idéias, em cuja posição dualista surge o principal instrumento do filósofo de busca da verdade; 

uma verdade que pretende explicar por que neste nosso mundo as coisas são imperfeitas, tudo 

está em movimento, tudo muda. Precisamente nesse processo, Platão desenvolve um esforço 

dialético no sentido de se elevar da visão das coisas mutáveis e concretas, à contemplação das 

Ideias, por meio da qual serão fornecidos os critérios para o agir moral dos indivíduos e para a 

organização da vida em sociedade. Trata-se de abordagem teórica, de cunho histórico e 

filosófico-educacional, cuja pesquisa foi conduzida mediante identificação de fontes 

bibliográficas e documentais, de leitura sistemática desses textos e de análise de seus conteúdos. 

Palavras-chave: Mundo sensível. Mundo inteligível. Método dialético. Conhecimento 

humano. Agir moral. 

 

Abstract: Article makes a reflection on the platonic distinction between sensitive world and 

world of Ideas (or Intelligible world), seeking to answer vital questions for a greater 

understanding of the philosopher's theory, such as why such distinction and because of what 

problems it was elaborated. In more specific terms, it seeks to show that one of the vertices of 

platonic thought most present in western thought is constituted by the Theory of Ideas, in whose 

                                                           
1 Jornalista, com cerca de 20 anos de atuação, incluindo em empresas internacionais. Professor na Educação 

Básica, titular de Cargo em Filosofia na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Graduado em Jornalismo, 

Filosofia e História, com Licenciatura Plena. Pós-graduado, Lato Sensu em nível de Especialização, em “Filosofia 

e Ensino de Filosofia”, “Gestão Escolar", “Direito Educacional” e “Docência do Ensino Superior”. Mestrado e 

Doutorando em Educação, com linha de pesquisa em Educação, Filosofia e Formação Humana e área de 

concentração em Culturas, Políticas e Teorias em Educação, pela Universidade Nove de Julho (Uninove). Membro 

do Grupo de Pesquisa e Estudo em Filosofia da Educação (GRUPEFE), da Uninove e do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Epistemologia (GEPEE), da Universidade de São Carlos. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3618-692X. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9975155179907570 

E-mail: josehrezende@hotmail.com. 



REZENDE. José Humberto de. O Mundo das Ideias de Platão: esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 11-26, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  12 

dualistic position arises the main instrument of the philosopher of the search for truth; a truth 

that intends to explain why in our world things are imperfect, everything is moving, everything 

changes. Precisely in this process, Plato develops a dialectical effort to rise from the vision of 

changeable and concrete things, to the contemplation of Ideas, through which the criteria for 

the moral action of individuals and for the organization of life in society will be provided. This 

is a theoretical approach, of historical and philosophical-educational nature, whose research 

was conducted through the identification of bibliographic and documentary sources, systematic 

reading of these texts and analysis of their contents. 

Keywords: Sensitive world. Intelligible world. Dialectical method. Human knowledge. Act 

moral. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A ciência é objetiva. Determina que o conhecimento deve corresponder a uma realidade 

e exprime a confiança que a cultura ocidental deposita na razão como capacidade para conhecê-

la, mesmo que ela tenha de ser inteiramente construída pela própria atividade racional (CHAUI, 

2012). A lógica que rege o pensamento científico contemporâneo, centrada na ideia de 

demonstração e prova, se desestrutura quando a relação entre o conceito e a realidade se 

fundamenta na Teoria das Idéias concebida por Platão (427-347 a.C). 

O mestre do Diálogo – forma de expressão filosófica adotada pelo filósofo – dá ao 

conhecimento racional, conceitual e científico uma base real fundamentada nas ideias eternas e 

universais. Do mesmo modo, dá ao conhecimento empírico, sensível e à opinião verdadeira um 

objeto próprio: as coisas particulares e mutáveis, vistas de forma nebulosa porque objetos da 

crença ou ilusão e conjectura. Dessa posição dualista – centrada na existência de dois mundos: 

o mundo das Ideias imutáveis, eternas e o mundo das aparências sensíveis, mutáveis –, surge o 

principal instrumento de busca da verdade em Platão. 

Segundo Reale (2002): 

 

Pareceria inevitável falar de concepção “dualista” da realidade em Platão: as 

realidades empíricas são sensíveis, ao passo que as Ideias são inteligíveis; as 

realidades físicas são mescladas com o não-ser, enquanto as Ideias são ser em 

sentido puro e total; as realidades sensíveis são corpóreas, enquanto as Ideias 

são incorpóreas; as realidades sensíveis são corruptíveis, enquanto as Ideias 

são realidades estáveis e eternas; as coisas sensíveis são relativas, ao passo 

que as Ideias são absolutas; as coisas sensíveis são múltiplas, ao passo que as 

Ideias são unidade (Ibid., pp. 75-76). 

 

A concepção de Platão de que o homem está em contato permanente com dois tipos de 

realidade também é conhecida por Teoria das Ideias ou Teoria das Formas. Foi desenvolvida 
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como hipótese no diálogo Fédon e constitui uma maneira de garantir a possibilidade do 

conhecimento e fornecer uma inteligibilidade relativa aos fenômenos. Sobre essa perspectiva, 

Reale (2002) clarifica: 

 

É esta a nítida distinção do plano metafísico e do plano físico, feita, de modo 

mais claro, pela primeira vez na história do pensamento ocidental. A distinção 

dos dois planos (ou das duas “regiões” ou esferas) da realidade, o plano do 

inteligível e o plano do sensível, constitui verdadeiramente o caminho 

principal de todo o pensamento platônico; não é de admirar que todos os 

escritos contenham referências implícitas ou explícitas a esse caminho (Ibid., 

p. 66). 

 

Para Platão, o mundo concreto percebido pelos sentidos é uma pálida reprodução do 

mundo das Ideias. Cada objeto concreto que existe participa, junto com todos os outros objetos 

de sua categoria, de uma Idéia perfeita. Uma determinada caneta, por exemplo, terá 

determinados atributos - cor, formato, tamanho etc. Outra caneta terá outros atributos, sendo 

ela também uma caneta, tanto quanto a outra. Aquilo que faz com que as duas sejam canetas é, 

para Platão, a Ideia de Caneta, perfeita, que esgota todas as possibilidades de ser caneta. 

A ontologia de Platão diz, então, que algo é na medida em que participa da Ideia desse 

objeto. No caso da caneta é irrelevante, prestando como exemplo, pois o foco do filósofo são 

coisas como o ser humano, o bem ou a justiça. O mundo das Ideias de Platão é um mundo 

transcendente, de existência autônoma, acima do mundo sensível. As idéias não são, no sentido 

platônico, representações intelectuais, formas abstratas do pensamento, são realidades 

objetivas, modelos e arquétipos eternos de que as coisas visíveis são cópias imperfeitas e 

fugazes. Assim, o conhecimento humano fica dividido em dois graus: o conhecimento sensível, 

particular, mutável e relativo e o conhecimento intelectual, universal, imutável, absoluto, que 

ilumina o primeiro conhecimento, mas que dele não se pode derivar. 

Por que o Mundo Sensível é composto por imperfeições? 

A limitação do mundo sensível tem como causa a união da Ideia com a matéria. No 

espírito do platonismo, a matéria é fonte de imperfeição. Quanto mais a matéria está presente 

em um ser, tanto mais ele é imperfeito, múltiplo, contingente, mutável, perecível (SEVERINO, 

1993). Com essa perspectiva, a principal diferença entre o conhecimento sensível, a opinião 

verdadeira e o conhecimento intelectual, racional em geral, está no fato de que o conhecimento 

sensível, embora verdadeiro, não sabe que o é, podendo cair no erro sem o saber; ao passo que 

o conhecimento intelectual, além de ser um conhecimento verdadeiro, sabe que o é, não 

podendo ser substituído por um conhecimento diverso, errôneo. Portanto, para Platão, a Ideia 
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se refere a algo real e não apenas à representação mental, a nossa ideia conceitual, imagem 

mental. É por isso que a Ideia é uma essência permanente e imutável que serve de modelo para 

as coisas (SEVERINO, 2014).  

Diante dessa premissa, conclui-se que, em Platão, não há ciência no mundo material e 

contingente devido a sua natureza inferior, mas apenas é possível, no máximo, um 

conhecimento sensível verdadeiro – opinião verdadeira – que é precisamente o conhecimento 

adequado à sua natureza inferior. Pode haver conhecimento apenas no mundo imaterial e 

racional das Idéias pela sua natureza superior. Esse mundo ideal, racional, transcende 

inteiramente o mundo empírico, material, em que vivemos. Um outro mundo onde as Ideias 

existiriam realmente, cada uma sendo um modelo, um verdadeiro protótipo das coisas 

concretas, precariamente existentes no mundo sensível. Um mundo que, em sua concepção, faz 

de Platão o filósofo mais representativo da posição metafísica caracterizada como realismo 

idealista (SEVERINO, 2014). 

 

 

2 SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS LEGADOS PELOS PRÉ-SOCRÁTCOS 

 

A Teoria das Ideias de Platão representa a tentativa de conciliar as duas correntes 

anteriores propostas por Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eléia. O primeiro apresenta a 

concepção do ser plural e móvel; o ser é a mudança, tudo está em constante movimento e é uma 

ilusão a estaticidade, ou a permanência de qualquer coisa. Para Parmênides, o ser é eterno e 

imutável, o movimento é que é uma ilusão, pois algo que é não pode deixar de ser e algo que 

não é não pode ser; assim, não há mudança. 

A tensão legada por esses dois filósofos é resolvida por Platão com sua Teoria das Ideias, 

ao admitir a existência de dois mundos: o Mundo Inteligível, formado pelas Ideias imutáveis, 

eternas e o Mundo Sensível, formado pelas aparências sensíveis, coisas concretas de nossa 

experiência comum, perpetuamente mutáveis: 

  

Se a teoria das idéias como essências estáveis permanentes e idênticas a si 

mesmas nos libera do fluxo heraclitiano (pois sem o princípio de identidade 

não haveria pensamento, porque só haveria a instabilidade da contradição), 

nem por isso tudo está resolvido. Resta resolver o problema deixado pelos 

eleatas, isto é, a redução do pensamento à afirmação “o ser é” e à negação “o 

não-ser não é”. O Parmênides deve resolver esse problema (CHAUI, 2002, p. 

268). 
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Platão, ao expor a conceitualidade das ideias, abarcou a ontologia parmenidiana e 

forneceu um plano possível para o conhecimento e entendimento, para o saber humano: um 

lugar onde as coisas não mudam, é referencial seguro para instrumentar o horizonte teórico e 

apriorístico do homem, que poderá seguir sua investigação sobre a realidade sem frustrar-se 

com a instabilidade de suas bases, pois estas são invariáveis. No que diz respeito ao fluxo 

perpétuo (o "tudo flui" de Heráclito), Platão destituiu a seriedade epistêmica desse mundo de 

geração e corrupção, de “ser e não-ser”, de “é e não é”, mostrando que a inconstância do plano 

dos sentidos reafirma o caráter fugaz da vida material, que o homem experimenta enquanto 

corpo. 

Enfim, Parmênides e Heráclito ressurgem em um sistema que não torna esse embate 

antagônico, mas estrutural, coerente e coeso. Platão apresentou uma grande solução para o 

embate entre Heráclito e Parmênides, na medida em que não colocou o discurso de cada um 

deles no mesmo plano; ao invés disso, aplicou a doutrina de cada um no lugar e com os objetos 

adequados. Admitiu o proferido por Heráclito no mundo dos sentidos, bem como aderiu ao 

enunciado por Parmênides no plano inteligível. Fez uso desses conhecimentos dentro do 

contexto que melhor pudesse representá-los sem gerar uma oposição e, sim, uma união, uma 

síntese ordenada. 

Acrescenta-se a isso o fato de que o mundo das Ideias é, no fundo, o único mundo 

verdadeiro. 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 

ideia, mas uma incompleta representação da ideia desse objeto. Ou seja, Platão concede ao 

mundo sensível uma certa realidade, mas ele só existe porque participa do mundo das Idéias do 

qual é uma cópia ou, mais exatamente, uma sombra: 

 

Ora, se o sensível é a cópia do inteligível; se no sensível as coisas são sujeitos 

de predicados ou substâncias com várias qualidades; se no sensível as coisas 

são simples ou compostas; e se o sensível participa (mesmo que 

imperfeitamente) do inteligível, então o inteligível deve possuir as mesmas 

características encontradas na cópia sensível, caso contrário não teria sido o 

modelo para ela (CHAUI, 2002, p. 270). 

 

A proposição de Chauí (Ibid.) sobre a presença das características do inteligível no 

sensível remete ao cerne da filosofia platônica da “busca ou a investigação incessante pelas 

possibilidades da verdade; nesta busca, a única expressão da perenidade e da permanência é a 

própria busca; mais do que a certeza conclusiva, num movimento dialético e dialógico contínuo, 



REZENDE. José Humberto de. O Mundo das Ideias de Platão: esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 11-26, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  16 

o indagar continua sendo o fundamental no exercício filosófico” (PEREIRA FILHO, 2014, p. 

95). Na Teoria das Ideias o filósofo estrutura a teoria e o método na incessante busca da verdade. 

 

2.1 O método dialético de Platão 

 

A importância da Teoria das Ideias está nela residir a tentativa do filósofo em explicar 

como se desenvolve o conhecimento humano. Segundo ele, o processo de conhecimento se 

desenvolve por meio da passagem progressiva do mundo das sombras e aparências para o 

mundo das Ideias e essências. Para isso, ele distinguiu entre dois níveis de saber: opinião e 

conhecimento. A primeira etapa do processo de conhecimento nasce das impressões e das 

sensações advindas dos sentidos. Essas impressões sensíveis e afirmações relacionadas com o 

mundo físico, Platão as considerava uma opinião, mesmo que estivessem baseadas na lógica ou 

na ciência. O conhecimento, por sua vez, é derivado da razão e não da experiência e para ser 

autêntico deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião e penetrar na 

esfera racional da sabedoria, o mundo das Ideias. 

O método proposto por Platão para atingir o conhecimento autêntico (episteme) é a 

dialética, que consiste na contraposição de uma opinião crítica que dela podemos fazer. A 

dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que 

deve ser separada ou dividida em duas partes contrárias ou opostas, de modo que se conheça 

sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. Partindo 

de sensações, imagens, opiniões contraditórias sobre alguma coisa, a dialética vai separando os 

opostos e pares, mostrando que um dos termos é aparência e ilusão e o outro, verdadeiro ou 

essência imutável: 

 

Com a dialética, Platão inaugura no pensamento ocidental a ideia da razão 

como atividade intelectual ou ciência. Ascendente ou descendente, a dialética 

é um método de determinação do indeterminado (a ideia de Limite imposto à 

ideia de Ilimitado) e de apreensão intelectual da essência como idéia complexa 

ou composta de outras (isto é, guiada pela idéia de Misto). A razão conquista 

a ciência examinando uma a uma e, sob a forma de pares de contrários ou 

opostos, as qualidades e propriedades atribuídas a alguma coisa. Separando e 

unindo qualidades, a dialética purifica a essência, liberando-a de toda 

contradição interna para apreendê-la em sua identidade real. (CHAUI, 2002, 

p. 284). 

 

Ao apresentar a dialética como processo de separar e unir qualidades, purificar a 

essência, liberando-a das contradições internas em busca da apreensão da identidade real, Platão 
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faz emergir seu esforço para que, da contemplação das Ideias, o indivíduo tenha os critérios 

para o agir moral e a organização da vida em sociedade. Na essência e dialética o filósofo tem, 

respectivamente, a teoria e o método para chegar à ética em si mesma (a virtude, a verdade, o 

bem) como objeto para se pensar setores-chave, como a política e a educação, para a 

organização da cidade ideal. Cidade na qual ideias políticas e filosóficas dialogam com 

propostas éticas, estéticas, jurídicas e pedagógicas, visando a compatibilizar um modelo 

dialético no sentido de se elevar da visão das coisas concretas e mutáveis, à contemplação das 

Ideias. 

Em A República, livro II (2005, pp. 71-72.), Platão apresenta um diálogo entre Sócrates 

(como seu porta-voz), Adimanto e Glauco sobre temas como justiça, ética, política e sua relação 

com a cidade: 

 

Adimanto - Mas que semelhança vês tu, Sócrates, com a investigação sobre a 

justiça? 

Sócrates - Vou dizer-te. Diremos que a justiça é de um só indivíduo ou que é 

também de toda a cidade? 

Adimanto - Também é. 

Sócrates - Logo, a cidade é maior do que o indivíduo? 

Adimanto -É maior. 

Sócrates -- Portanto, talvez exista uma justiça numa escala mais ampla, e mais 

fácil de apreender. Se quiserdes então, investigaremos primeiro qual a sua 

natureza nas cidades. Quando tivermos feito essa indagação, executá-la-emos 

em relação ao indivíduo, observando a semelhança corn o maior na forma do 

menor (PLATÃO, 2005, pp. 71-72). 

 

O diálogo estabelecido por Sócrates (Platão) com seus interlocutores expõe questões 

fundamentais, a exemplo da interdisciplinaridade e textualidade, para a constituição da natureza 

da educação, entendida como processo de formação humana e a relação indivíduo e sociedade. 

Para Pereira Filho (2014, p. 94), os diálogos platônicos e suas elaborações teórico-conceituais 

estimulam uma dinâmica de modo a ocorrer: 

 

[...] a intercessão entre a epistemologia, a ontologia, a ética, a política, a 

antropologia, a psicologia, a pedagogia, ou até mesmo com a cosmologia e a 

filosofia da natureza. A virtude é episteme, é ética, é política, é inerente à 

natureza humana e à realidade ontológica dos seres; é objeto da psyché e da 

educação, é práxis, é poiésis, é aísthesis; ação, criação, sensação e razão. Esta 

virtude manifesta-se por meio do intelecto/razão, mas também pelo sentir e 

pelas emoções, pelo comportamento e pelo agir; é decorrente do que há de 

inato no ser humano, mas também é fruto do ensinado, do aprendido, do 

transmitido e recebido, por meio do processo de vida que se estabelece entre 

cada indivíduo inserido na pólis com a natureza que envolve a ambos – 

indivíduo e cidade (Ibid.). 
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Costa (2013, p. 34) corrobora o caráter interdisciplinar e textual presente nos diálogos, 

tendo em vista que “a reflexão platônica, seja por sua configuração textual, seja pelos temas 

que enfrenta, revela-se especialmente sugestiva para um diálogo entre filosofia e literatura”. No 

entanto, alerta para o fato de que “nos intercursos entre filosofia e literatura, há de se precaver 

contra algumas ciladas metodológicas, em especial a presunção de se extrair da obra literária 

verdades filosóficas mais gerais, como se o texto literário nada mais fosse que ilustração dessas 

ideias” (Ibid.). Com essa perspectiva, o método dialógico adotado por Platão conduz a discussão 

em torno do indivíduo e cidade, da virtude e conhecimento ao âmbito da dialética como recurso, 

imortalizado em o Mito da Caverna, para conhecer as essências e abandonar as aparências. 

Segundo especialistas na filosofia de Platão, o termo “Alegoria” é mais adequado que 

“Mito da Caverna”. Isto porque, embora Platão use do mito em outras partes de seus escritos, 

no livro VII da República, onde está contada a história, a intenção é usar de uma alegoria para 

ilustrar um movimento de difícil compreensão, que é a libertação dos grilhões que aprisionam 

o homem, possibilitada pela prática da verdadeira filosofia. Em diálogo com Glauco, Sócrates 

(Platão) o estimula a imaginar a maneira como segue o estado de “nossa natureza, relativamente 

à educação ou à sua falta, de acordo corn a seguinte experiência” (PLATÃO, 2005, p. 315). 

Pessoas vivem acorrentadas numa caverna desde que nasceram, de costas para a entrada. Elas 

veem refletidas na parede da caverna as sombras do mundo real, pois há uma fogueira 

queimando além de um muro, depois da entrada. Elas acham que as sombras são tudo o que 

existe. Um dos habitantes se livra das amarras. Fora da caverna, primeiro ele se acostuma com 

a luz, depois vê a beleza e a vastidão do mundo, com suas cores e contornos. Ao voltar para a 

caverna para libertar seus companheiros, acaba sendo assassinado, pois não acreditam nele. 

O Mito da Caverna foi escrito através dos diálogos, recurso utilizado por Platão para 

caracterizar as causas inteligíveis dos objetos físicos, que ele chama de Ideias ou Formas. A 

alegoria, além de ilustrar a Teoria das Ideias, nos permite extrair vários ensinamentos para os 

dias atuais. A caverna descrita pelo filósofo pode ser traduzida como o mundo das aparências 

em que vivemos; aparências que se tornam refúgio para muitos, em uma sociedade alicerçada 

em desigualdades em todos os setores sociais. 

As sombras projetadas no fundo da caverna são coisas que percebemos. Essa percepção 

se relaciona com o conhecimento empírico (ou senso comum, ou vulgar, assim denominado), a 

partir do qual, em um empreendimento sério, nos inspiramos em busca do conhecimento 

científico. Esse conhecimento, para a filosofia de Platão, não se resume à concepção atual de 
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ciência, cujos saberes são considerados científicos se demonstrados e provados; acima do 

ilusório mundo sensível, há o mundo das Idéias gerais, das essências imutáveis, que atingimos 

pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. Os grilhões e as correntes são 

nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a realidade. 

Em Platão, o filósofo tem a função investigativa de mostrar o ser que sempre é e não 

muda por geração ou por corrupção, o ser absoluto próprio das Ideias. O prisioneiro que se 

liberta e sai da caverna é o filósofo, o indivíduo ávido de conhecimento, que deve ser 

conquistado em benefício da comunidade, do bem comum. A luz do sol é a luz da verdade e o 

mundo iluminado por ela é a realidade. Para possibilitar a todos essa realidade, o prisioneiro 

rebelde usa como instrumento para libertá-lo – e com o qual ele deseja libertar os outros 

prisioneiros – a filosofia, atividade por meio da qual podemos, racionalmente, buscar respostas 

para os inúmeros problemas que nos afetam, a exemplo dos planos político, educacional, social, 

ético e moral. 

Essa concepção de conhecimento figurada na alegoria da caverna, além de todas as 

conotações possíveis, nos permite condensar a análise sob dois pontos de vista: o 

epistemológico – relativo ao conhecimento – e o político – relativo ao poder. O prisioneiro, 

associado ao filósofo – trata-se de uma referência a Sócrates e a sua morte –, é capaz de governar 

a cidade ideal com sua sabedoria adquirida pela contemplação das Idéias. Só aquele que 

conhece o bem supremo e a verdade absoluta tem capacidade de governar bem os destinos do 

cidadão. Isso, por sua vez, é um reconhecimento da importância da metafísica como busca pelo 

conceito, por uma realidade ideal que fundamenta todo saber e agir humano. 

 

 

3 EPISTEMOLOGIA E POLÍTICA 

 

O mundo das Ideias contém em si um significado profundo doado por Platão para 

questões humanas nos planos da ação, do comportamento, do intelecto, das crenças e dos 

valores. Ele nos permite leituras diversas que nos auxiliam na equação de inúmeros problemas 

atuais da metafísica e da teoria do conhecimento. Para Pagni (2010, p. 1-2): 

 

A filosofia platônica se delinearia a partir da tentativa de encontrar solução 

para o problema do conhecimento. A origem do conhecimento e a forma como 

as Ideias relacionam-se com os objetos ocuparão espaço importante nas 

investigações do filósofo. É esse intento que vamos encontrar em vários 
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diálogos, tais como Ménon, Fédon, Banquete, Fedro, Eutidemo e, 

principalmente, A República (Ibid.). 

 

Tomando por base A República, Platão mostra a ideia de que conhecer consiste em se 

libertar das correntes que nos condenam à ignorância e onde ele desvenda que, em última 

análise, o problema do conhecimento se confunde com o da educação. O homem deve caminhar 

desde a opinião até a ciência educando-se gradualmente. No mundo sensível, os homens são 

como escravos acorrentados numa caverna e obrigados a ver no fundo dela as sombras por um 

fogo que arde fora. Tomam essas sombras pela realidade, porque não conhecem a realidade 

verdadeira. A passagem do mundo sensível ao mundo inteligível é gradativa; exige etapas pelas 

quais a alma se esforça progressivamente por se elevar em direção às Ideias e essa ascensão é 

uma conversão da sombra à luz. É para essa conversão do sensível às Ideias que a ciência nos 

convoca, é esse caminho de ascensão e de ascese que a educação platônica propõe (REALE, 

2002). 

A educação consistirá, desse modo, em elevar o homem da consideração do mundo 

sensível à consideração do mundo do ser, para que possa, por meio dela, alcançar o mundo 

inteligível. Trata-se, portanto, da necessidade da ascese racional em busca do conhecimento 

mais sublime, passando das sombras para as ideias claras e luminosas, cujo ponto mais alto está 

no bem. O bem corresponde no mundo do ser ao que o sol é no mundo sensível. Como o sol 

não só torna visíveis as coisas com a sua luz, mas as faz nascer, crescer e alimentar-se, assim o 

bem não só torna conhecíveis as substâncias que constituem o mundo inteligível, mas lhes dá 

ainda o ser de que são dotadas. Por essa sua preeminência, o bem não é uma ideia entre as 

outras, mas a causa das Ideias. 

O modelo de educação, em Platão, deveria ser conduzido pelas mãos do Estado, cabendo 

a ele, como organismo transcendente, primordialmente educar para a virtude e só 

posteriormente se preocupar com a obtenção dos bens materiais. Segundo Platão, faz parte da 

educação do filósofo o regresso à caverna, que consiste na reconsideração e na reavaliação do 

mundo humano à luz do que se viu fora deste mundo. Regressar à caverna significa, para o 

homem, pôr o que se viu à disposição da comunidade, dar-se conta ele próprio deste mundo, 

portanto o seu mundo e obedecer ao vínculo de justiça que o liga à humanidade na sua própria 

pessoa e na dos outros. Deverá, pois, reabituar-se à obscuridade da caverna e então verá melhor 

do que os companheiros que ali permaneceram e reconhecerá a natureza e os caracteres de cada 

imagem, por ter visto o seu verdadeiro exemplar: a beleza, a justiça e o bem. Assim poderá o 

Estado ser constituído e governado por pessoas – a classe dos filósofos – capazes de contemplar 
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a realidade das Ideias e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder 

como se esse fosse um grande bem. 

A luta de Platão para que os filósofos constituíssem o poder ou os governantes 

começassem a filosofar foi em resposta aos problemas do conhecimento, éticos e políticos do 

contexto filosófico e histórico de seu tempo. Sobre isso, Pagni (2010, p. 2) clarifica: 

 

Como revela na Carta Sétima, escrita em sua maturidade, um dos problemas 

mais graves vivido por ele estaria relacionado à decadência da política, dos 

costumes e da educação (Paideia) gregos. [...] Esse diálogo permite 

compreendermos como Platão concebe a filosofia e idealiza o filósofo como 

educador do Estado e dos cidadãos, conferindo a ele um papel central no 

funcionamento da cidade ideal, ampliando os ensinamentos de seu mestre e 

construindo as bases de um pensamento e de uma pedagogia próprios (Ibid.). 

 

Em Platão, há uma desvalorização das instâncias militar e comercial em função da 

valorização do papel moral do Estado. É assim que o grande político deixa de ser o homem 

prático para se tornar o sábio, o pensador, aquele que se preocupa com o espírito, em busca da 

virtude moral dos cidadãos. O Estado, entretanto, não tem como função a educação da plebe, já 

que ela deve ser apenas material e subordinada, devendo desenvolver apenas a virtude da 

obediência. Importa a educação das classes superiores. 

Na visão platônica, a sociedade perfeita seria aquela em que cada classe e cada unidade 

estivesse fazendo o trabalho ao qual sua natureza e sua aptidão melhor se adaptassem; aquela 

em que nenhuma classe ou indivíduo iria interferir nos outros, mas todos iriam cooperar na 

diferença para produzir um todo harmonioso. Este seria um Estado justo. O fim do Estado é 

tornar o indivíduo feliz, facilitando-lhe a prática das virtudes. Sua constituição é alicerçada nos 

moldes da natureza humana. Correspondentes às três partes da alma, distinguem-se no Estado 

três classes sociais: os filósofos, únicos capazes de desempenhar cargos públicos; os guerreiros, 

incumbidos da defesa social; os operários, encarregados da subsistência material. 

Platão distingue três formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia), abrindo 

um precedente para a crítica, tanto em nível de governo e na arte de governar, quanto nas 

questões éticas e morais: 

 

Na sua utopia, Platão critica a política do seu tempo e recusa as formas de 

poder degeneradas. A aristocracia, por exemplo, que é o governo dos 

melhores, pode se corromper em timocracia, quando o culto da virtude é 

substituído pelo impulso guerreiro; ou em oligarquia, quando o exército do 

poder é destinado aos mais ricos (ARANHA e MARTINS, 2003, p. 223). 
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Aristocracia – forma de governo superior para Platão – origina-se da palavra grega areté, 

que significa virtude. No governo do Estado deveriam estar os melhores, com as melhores 

virtudes. Daí, o modelo educacional como formulador das virtudes que conduzem o homem à 

vivência plena de sua natureza. Como virtude principal, a justiça constitui a condição de 

exercício das outras virtudes. Na República, depois de estudar a filosofia, aqueles que forem 

considerados aptos irão testar seus conhecimentos no mundo real, onde experimentarão os 

dissabores da vida, ganhando comida conforme o trabalho, experimentando a crua realidade. 

Aos cinquenta anos, os que sobreviverem serão os governantes do Estado ideal de Platão. 

Todos terão oportunidades iguais, mas na eliminação serão designados para classes 

diferentes. Os filósofos-reis não terão nenhum privilégio, tendo só os bens necessários, serão 

vegetarianos e dormirão no mesmo lugar. A procriação será para fins eugênicos, o sexo não 

será apenas por prazer. Haverá defensores contra inimigos externos, os guardiões, homens 

fortes, dedicados à comunidade. Não haverá diferença de oportunidade entre o sexo, sendo cada 

um designado a fazer uma tarefa de acordo com a sua capacidade. 

Platão fala da renúncia do indivíduo em prol da comunidade, impondo inúmeras 

condições para a vida. Os homens, por exemplo, só poderiam se reproduzir entre os trinta e 

quarenta e cinco anos e as mulheres entre os vinte e quarenta anos. Com seu ideal da perfeição 

incorruptível no mundo das Ideias transcendendo à perfeição da sociedade justa, Platão aborda 

problemas preocupantes em nossos dias, como o relativismo moral, o individualismo, a 

corrupção, o poder, a superpopulação, entre tantos outros, cujas soluções demandariam da 

sociedade contemporânea uma emersão da escuridão da caverna para a luz das Ideias. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Teoria das Ideias, que divide o mundo em sensível (da existência, material e inferior) 

e inteligível (da essência, espiritual e superior), encontra defensores e acusadores até hoje; sinal 

de que ainda mantém forte influência no pensamento contemporâneo. Nela, Platão distingue o 

mundo da episteme (ciência) e do eîdos (ideia) do mundo ordinário da aisthesis (sensibilidade), 

dos eidolon (coisas, fenômenos) e da dóxa (opinião ou senso comum). Privilegia a Ideia ao 

responsabilizá-la pela guarda do triângulo constituído pelo Bem, o Belo e o Verdadeiro. 

Colocando o mundo inteligível como a fonte originária de todos os objetos, Platão classifica a 

realidade plausível das coisas, do cotidiano, como mera cópia da Ideia. Assim, haveria uma 
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única ideia perfeita (divina e una) de cada objeto, da qual proviriam todas as cópias (mímesis) 

imperfeitas (sombras múltiplas). 

A notória oposição à Teoria das Ideias começou por seu discípulo Aristóteles. O 

Estagirita introduziu na filosofia a ideia de que o conhecimento humano é um todo articulado, 

resultando das diferentes maneiras de conhecer ou graus de conhecimentos (sensação, 

percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição) e que esses graus se distinguem pela 

ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Para ele, ao contrário 

de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das 

informações trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o 

conhecimento sensível e intelectual, Aristóteles estabelece uma continuidade entre eles: 

 

O esforço de Aristóteles para definir as formas de conhecer e as diferenças 

entre o conhecimento verdadeiro e a ilusão iniciou-se, porém, com Platão. 

“Aristóteles, embora fazendo da teoria das Ideias objeto de uma intensa crítica 

de natureza teorética, nela vai buscar a inspiração fundamental justamente 

para a sua concepção da “forma” que plasma e estrutura a matéria” (REALE, 

2002, p. 300). 

  

Na Idade Média, as Ideias platônicas tornaram-se pensamentos da inteligência divina, 

concepção essa aceita pelos Padres da Igreja para munir a fé de argumentos racionais. Os 

escolásticos também buscaram importantes motivos teóricos nessas duas interpretações. Na 

Idade Moderna, a atitude realista que caracteriza os filósofos da Grécia clássica, no sentido de 

não colocarem em xeque a realidade do mundo, tem seu pólo invertido, ao centralizar no sujeito 

a questão do conhecimento. Segundo a tradição dos Modernos, o conhecimento é o conjunto 

de juízos verdadeiros e evidenciados nos fatos que compõem a realidade, sensível ou supra-

sensível. Para que haja conhecimento é necessário que haja um sujeito do conhecimento (nossa 

consciência, nossa mente) e um objeto conhecido (a realidade, o mundo, os inúmeros 

fenômenos). Só haverá conhecimento se o sujeito conseguir apreender o objeto, isto é, 

conseguir representá-lo mentalmente. 

Mas qual é o critério de certeza para saber se o pensamento concorda com o objeto? As 

soluções apresentadas dão origem a duas correntes filosóficas, o Racionalismo e o Empirismo. 

Para o Racionalismo, a fonte de conhecimento verdadeiro é a razão operando por si 

mesma, sem o auxílio da experiência sensível e controlando a própria experiência sensível. 

René Descartes, um dos defensores do Racionalismo, a exemplo de Platão, afasta o 

conhecimento sensível do conhecimento verdadeiro, que é puramente intelectual. 
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Para o Empirismo, a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível, 

responsável pelas ideias da razão e controlando o trabalho próprio da razão. John Locke, um de 

seus defensores e a exemplo de Aristóteles, considerava que o conhecimento se realiza por 

graus contínuos, partindo da sensação até chegar às ideias. 

A exemplo dessas correntes e apesar de suas diferenças, fica patente que há um elemento 

comum em todas: o conhecimento só é possível a partir de uma ascensão dialética, que eleva a 

discussão, do sensível para o mundo supra-sensível. O próprio Platão reconhecia que o 

conhecimento sensível é um conhecimento verdadeiro, mas não sabe que o é, podendo cair no 

erro sem o saber; ao passo que o conhecimento intelectual, além de ser um conhecimento 

verdadeiro, sabe que o é, não podendo ser substituído por um conhecimento diverso, errôneo. 

Ou seja, o mundo inteligível, em sua imutabilidade, possibilita o conhecimento, bem como certa 

compreensão do mundo sensível, por diferir-se desse último, não oferecendo o “ser e o não-

ser” simultaneamente, não absorvendo a contradição. A exemplo da metafísica aristotélica, que 

se baseia na prioridade do que é em si e por si, na constatação de que certas coisas têm que ser, 

para que outras possam ser, o supra-sensível tem prioridade, pois ele não depende do sensível 

para existir. Ao contrário, o sensível somente pode ser, se houver o supra-sensível. 

Diante dessa fundamentação teórica, pode-se afirmar que o problema do conhecimento 

é uma preocupação que envolve quase todos os filósofos, desde a Antiguidade grega. Existem 

tantas teorias acerca das condições do conhecimento quantos foram os filósofos que se 

preocuparam com o problema. Constatar uma coincidência total de concepções entre eles é 

impossível, mesmo entre os filósofos que habitualmente são classificados dentro de uma mesma 

escola ou corrente. 

Porém, em todas as teorias de investigação acerca das condições do conhecimento 

verdadeiro, o conhecimento humano - implícita ou explicitamente - está associado a um 

componente de contato com a realidade que se descobre pelos sentidos (valorização do mundo 

físico) quanto um componente de abertura para o Supra-sensível. Preservando as devidas 

proporções entre o pensamento grego clássico e o contemporâneo, a Teoria da Ideias nos 

permite volver da escuridão da caverna para a luz das Ideias, numa ascese racional que nos 

permite estabelecer que para conhecer é necessária uma dupla abordagem da realidade: a 

realidade física, no âmbito da natureza como percebida por nós e a realidade metafísica, no 

âmbito da natureza em si. 

Com sua teoria, Platão pretende explicar por que neste nosso mundo as coisas são 

imperfeitas, tudo está em movimento, tudo muda. O Mundo Inteligível das Ideias foi criado 
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para garantir a unidade e a imutabilidade sob o fluxo das mudanças: as coisas mudam e se 

transformam, mas sua essência permanece imutável no Mundo das Ideias. Nesse incessante 

processo dialético, tem-se a linha condutora para que o filósofo parteje ideias e o sistema 

educacional hodierno exerça a tarefa de fazer com que o conhecimento não só esteja acessível 

a todos, mas que todos consigam alcançá-lo.   
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