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Quem foi o filósofo Platão?? 

 Platão nasceu aproximadamente em 429 a.C., em Atenas, e morreu 

em 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates e o principal divulgador do 

pensamento socrático. 

 Em 387 a.C., fundou a Academia, centro de ensino no qual se 

desenvolviam estudos principalmente de filosofia e matemática.  

 

A realidade além da realidade física/ percepção dos sentidos 

 Para Platão, existe à nossa volta uma realidade visível ou sensível, 

que pode ser tocada, cheirada, vista, isto é, que pode ser percebida 

fisicamente por meio dos órgãos dos sentidos.  

 

 Mas, para o filósofo, além da realidade física, existiria outra. Ela 

seria algo a mais, que nossos sentidos não poderiam perceber. Não 

poderia ser tocada, tampouco vista ou escutada. 
 

 Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida 

ou compreendida por meio do pensamento, da razão, ou, em uma 

palavra, por meio da inteligência. 
 

Mito da caverna  

O Mito da Caverna, também conhecido como “Alegoria da Caverna” é uma passagem 

do livro “A República” do filósofo grego Platão. É mais uma alegoria do que 

propriamente um mito. É considerada uma das mais importantes alegorias da história 

da Filosofia. Através desta metáfora é possível conhecer uma importante teoria 

platônica: como, através do conhecimento, é possível captar a existência do mundo 

sensível (conhecido através dos sentidos) e do mundo inteligível (conhecido somente 

através da razão). O mito da caverna elaborado pelo filósofo Platão, demonstra que é 

de extrema importância o sair da caverna, ou seja, é necessário conhecer outras 

formas de realidade e outras experiências, ou seja, sair literalmente da caverna.  



 

Quem foi Aristóteles? 

Aristóteles provavelmente nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, 

na Macedônia, e morreu em 322 a.C. Aos 17 anos, entrou para a 

Academia de Platão, onde permaneceu cerca de vinte anos. Por volta de 

335 a.C. fundou sua própria escola, o Liceu, organizando estudos e 

investigando diversos assuntos. 

 

Só há uma realidade  

Aristóteles foi discípulo de Platão e frequentou a escola fundada por seu 

mestre, a Academia, em Atenas, durante aproximadamente vinte anos. 

Sem dúvida, foi o discípulo mais ilustre de Platão. Mas, apesar de 

defender em muitos aspectos o pensamento de seu mestre, Aristóteles 

criticava de maneira radical a Teoria das Formas. 

Para ele, a ideia de Platão sobre a existência dos mundos visível e 

inteligível, em vez de contribuir, dificultava a compreensão da realidade. 

Aristóteles defendia que não existia uma realidade separada da realidade 

física, um mundo das formas ou das ideias. O que existia, para ele, era 

uma única realidade, essa que todos nós percebemos, mas que pode ser 

conhecida de várias maneiras, porque há diversos tipos ou graus de 

conhecimento. 

 

 

 

 



 

 satisfazer a curiosidade a respeito dos efeitos das drogas, 

 sentir necessidade de participar de um grupo social, 

 ter vontade de expressar sua independência, 

 buscar experiências agradáveis, novas e emocionantes, 

 melhorar a “criatividade”, 

 Muita gente inicia a experiência com drogas para evitar a fama de “medroso”. 

 favorecer uma sensação de relaxamento 

 e fugir de sensações e/ou vivências desagradáveis. 

 

 

 

Documentário Blecaute: Retomar o resumo 

 

 

 

 

 

 

 


