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TEMA: PLATÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

A atividade será desenvolvida com os alunos do 1a ano do curso Técnico em Informática do Colégio 

Estadual Jardim Europa no período matutino no dia 23/08/2017. A intervenção consiste em uma breve 

introdução sobre o filósofo Platão. Nesse sentido, será abordado os aspectos do contexto histórico do 

referido filósofo, para então, abordar a concepção platônica contida no trecho do diálogo a República, 

Livro VII, “Alegoria da Caverna”. A Alegoria ou o mito da caverna para Platão tem como objetivo 

explicar como acontece a evolução do conhecimento no homem. Segundo Limongi, Platão quer 

“mostrar o que é educação desse indivíduo que, conseguindo libertar-se das cadeias que o ligavam às 

sombras ilusórias, descobre a luz da verdade – noutras palavras, o filósofo” (LIMONGI, 2007, 47). 

 Para dar início, um dos pibidianos irá apresentar caracterizado como o filósofo grego Platão, 

explicando fatos históricos sobre seu período e suas obras, serão disponibilizados alguns livros das 

obras de Platão. Após apresentar a introdução iniciará uma explicação sobre o ‘mito da caverna’, 

utilizando como base para a explicação o texto da Obra os Pensadores: Platão e o vídeo que narra o 

mito da caverna. Após passar o vídeo, se discutirá com os alunos sobre o que se pode entender sobre o 

mito. Para tanto, será direcionado as discussões a partir de algumas questões elencadas pela Autora 

Marilena Chauí, a saber, “o que é a caverna? Que são as sombras projetadas no fundo? Que são os 

grilhões e as correntes? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O que é a luz do sol? O 

que é o mundo iluminado pelo sol da verdade?, Qual é o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde 

e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? (CHAUÍ, 2003,12). 

OBJETIVOS: 

 Fazer uma breve introdução do contexto histórico do filósofo Platão, abordando os aspectos de sua 

vida e obras;  

Explicar a partir da “Alegoria da caverna” a concepção platônica sobre como se dá o conhecimento 

humano. 

METODOLOGIA:  

Num primeiro momento, um dos pibidianos caracterizado de Platão apresentará através de slides os 

conteúdos sobre o período da vivencia de Platão como discípulo de Sócrates. Em seguida, também 

através de slide, se fará uma exposição das obras: A República, Apologia de Sócrates, Fédon, O 

Banquete, Político, Parmênides e Sofista. Para dar continuidade, colocará o vídeo: “Alegoria da 

Caverna”, após assistí-lo, passa-se a explicação e discussão do mito a partir das questões já elencadas 

na descrição da atividade.  

PRODUTOS GERADOS:  

Slides utilizados para a apresentação do conteúdo para os alunos. 

REFERÊNCIAS:  



 

Platão, Os pensadores; Trad. José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. São Paulo 

Nova Cultural, 1991. 5. ed. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

“Biografia de Platão – Vida e Obra” disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwiX-

rPR0_PUAhWDf5AKHX1xAkMQFgjiATAG&url=http%3A%2F%2Fwww.livrosbiografi

asefrases.com.br%2Fbiografias%2Fbiografia-de-platao-vida-

obra%2F&usg=AFQjCNH5vfIcAwNwL2_BfqlM1Xfai_QpWA  
 

THE CAVE: AN ADAPTATION OF PLATO'S ALLEGORY IN CLAY. Direção Michael 

Ramsey, dublagem Rodrigo Freire, EUA: Bullhead Entertainment, LLC, 2008(2:33 min) disponivel em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rft3s0bGi78  

Seis filósofos na sala de aula; Organizador Vinicius de Figueiredo. São Paulo: Berlendis & 

Vertecchia,  2006. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade se demonstrou como esperado, os alunos prestaram atenção nas explicações sobre Platão, 

e se demonstraram interessados pelo conteúdo apresentado, o que se torna um incentivo a pratica da 

docência. 
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