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1. Platão: A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus 

interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder 

é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas 

discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas 

contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente.  
CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17 

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:  

a) oligarquia  

b) república  

c) democracia  

d) monarquia  

e) plutocracia 

 

2. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: "Este objeto que estou vendo agora 

tem tendências para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como 

o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior". Assim, para podermos fazer estas reflexões, é 

necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, 

ainda que imperfeitamente. 
PLATÃO, Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972. 

Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica 

a) estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos.    

b) comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele.    

c) descrever corretamente as características do objeto observado.    

d) fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser.    

e) identificar outro exemplar idêntico ao observado.    
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3. Leia os textos a seguir. 

A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir 

apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. 
PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p.457. 

 

O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. 
 

 

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, 

algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais 

que os pressupõem. 

b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a 

verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, 

imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia. 

c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda 

o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia 

assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. 

d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a 

aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma 

nova dimensão. 

e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a 

poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.  

 

4.  

 
 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 

conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade. 

b) realidade inteligível por meio do método dialético. 

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus. 

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 
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5. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto 

de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 

sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 

irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 
ZINGANO, M. Platão eAristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

 

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias 

de Platão (427 346 a.C.).  

De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa   

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.    

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.    

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis.    

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não.    

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão.   
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Exercícios  
 

1. c 

Somente a proposição [C] está correta. A questão remete ao pensamento político de Platão. Este filósofo 

ateniense foi um grande crítico da democracia. Acreditava que a maioria não tinha condições de 

participar do debate político na ágora, pois estava vinculada ao mundo sensível, o mundo do corpo, da 

opinião, da doxa e não sabia o que era justiça. Platão defendeu a Sofocracia, isto é, o governo dos sábios, 

dos reis filósofos. 

 

2. d 

Os objetos, segundo Platão, existem de forma perfeita no mundo das ideias. Assim, tudo aquilo que 

vemos e sentimos são coisas que têm correspondência a algo que existe nesse plano. 

 

3. a 

Platão defendeu a teoria de que o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo inteligível (Mundo 

das Ideias), representado pelas ideias perfeitas que não sofrem a corrupção, captadas pelo pensamento. 

Neste mundo, as ideias estão organizadas hierarquicamente das mais elevadas a de menor perfeição, 

sendo o bem, o belo e o justo as ideias mais elevadas. Oposto ao Mundo das Ideias está o Mundo Sensível 

(Mundo da Matéria). Neste mundo residem os objetos que temos acesso, porém estes são cópias 

imperfeitas captadas pelos sentidos. Desta forma, qualquer representação das ideias ou da beleza são 

apenas imitações (mimesis) das coisas sensíveis e não das verdadeiras ideias. Assim, a arte é uma imitação 

inferior da perfeição das ideias, sendo considerada como uma mera ilusão para os sentidos. 

De forma diferente, embora Aristóteles concorde que a arte é imitação, isto não ocorre da mesma forma 

que Platão. Para este filósofo, a arte é uma imitação de coisas possíveis que não tem realidade, mas 

podem vir a ter. A mimesis é algo natural dos seres humanos, como forma de invenção da realidade. 

Portanto, a arte representa possibilidade de compreensão e conhecimento da realidade, servindo 

também como aprimoramento do ser humano na busca de sua realização moral, nas palavras do filósofo 

[A] é a única que se enquadra nas teorias explicitadas. 

 

4. b 

Platão identificou, em sua filosofia, dois mundos: o inteligível ou das ideias, das essências imutáveis que 

o homem atinge pela contemplação, reflexão e dialética; e o mundo sensível ou dos fenômenos. O 

primeiro é o mundo original descoberto pelo filósofo por meio da dialética, método de diálogo cujo 

foco é a contraposição e a contradição de ideias. 

 

5. d 

De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível 

e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos 

conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo 

inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir 

e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 

 


