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Olá amigo(a) Educador(a)
Queremos falar com você de igual para igual pois, também somos Educadores. Vivemos a sala
de aula, sabemos das dificuldades e alegrias em ensinar e aprender junto aos adolescentes.
Nossa vida não é nada fácil mas, fazemos o que gostamos. A realização pessoal e profissional
está muitas vezes, acima da valorização. Mas não vamos entrar nessa constatação pois, precisaríamos de muito tempo. Falando em tempo ele está muito reduzido e quase não o temos para
nossa vida pessoal – Ufa!
Pensando em tudo isso e como Educadores que sonham com alunos reflexivos, críticos, criativos e participantes naquilo que nós gostamos fazer – ENSINAR, apresentamos para você a
COLEÇÃO O INÍCIO DE UMA MUDANÇA que chega na 18ª edição.
Confira uma amostra das novidades. Veja que somos professores de sala de aula. Por isso cada
livro do 1º ao 9º ano:
Está dividido em 7 capítulos (dois a cada trimestre e o sétimo é um bônus que os alunos poderão trabalhar sozinhos).
No Capítulo 1 disponibilizamos uma videoaula ministrada pelo autor. Já o capítulo 5 terá a
videoaula ministrada pelo assessor pedagógico da Sophos para as escolas.
Temos em cada capítulo chamadas para os alunos entrarem na Plataforma do Pensar com
os objetivos de ampliar conhecimentos via pesquisa, outras informações, esclarecimentos,
vídeos, podcasts, e-book, microbooks, infográficos, avaliações...
Na Plataforma o professor terá:
o seu livro do professor;
sugestões de avaliação em cada capítulo;
o Planejamento anual;
os Roteiro de planejamento de cada aula;
webinários práticos a cada mês.
Tudo pensado pelos autores e assessores da Sophos e Centro de Ed. para o Pensar. E, lembre-se
do que dissemos acima, somos também professores e entendemos da dinâmica da sala de aula e
do dia a dia nas escolas.
Essa é uma amostra do que temos para te oferecer. Faça como muitos professores por todo País
que adotam a Coleção o Início de uma Mudança. Venha em 2019 fazer parte do Programa EDUCAR PARA O PENSAR.
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PLATAFORMA DO PENSAR
Seu livro digital em:
www.editorasophos.com.br/pensar

Assessoria Pedagógica
Ed. Sophos e Centro de Ed. Para o Pensar
assessoria@editorasophos.com.br

Somos Filhos da Pólis

Ao participar do Programa Educar para o Pensar e estudar com a Coleção O Início de uma
Mudança, você recebe uma CHAVE para acessar o livro digital do 9º ano, com mais conteúdos e mídias digitais.
No seu espaço virtual, o convite é para assistir a vídeos, pesquisar, participar de videoaulas - o capítulo 1 será com o autor do livro e, o capítulo 5, será com o assessor para sua escola.
Na Plataforma, interações com os colegas e professor por meio de atividades, avaliações,
pesquisas, avisos, fóruns... Tudo pensado para a sua aprendizagem, para o seu entendimento
e desafios às ações como protagonistas.
O seu livro com os conteúdos digitais. Por isso, sempre que aparecer um QR Code, coloque
seu celular ou tablete para ler ou entre no endereço da plataforma.
Faça bom uso dos conteúdos digitais no seu livro e na PLATAFORMA DO PENSAR.
Dúvidas? Procure-nos!
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Você tem em mãos um livro que faz parte da Coleção
O Início de uma Mudança. Este livro pertence à série
“Investigação sobre…”, e investigação significa:

Do latim, investigare, refere-se à ação de seguir os vestígios de algo ou alguém. Referindo-se à realização de atividades intelectuais e experimentais de modo sistemático
(= pesquisa), com o objetivo de ampliar os conhecimentos
sobre determinado assunto. Uma investigação é a procura

Para
Para
começo de
começo
de
conversa
conversa

de conhecimentos ou de soluções para certos problemas.
Uma investigação científica é todo um processo sistemático, organizado e objetivo. As atividades realizadas em um
processo investigativo incluem: a análise de fenômenos, a
comparação dos resultados obtidos e a interpretação dos
mesmos em função dos conhecimentos atuais.
Há dois tipos de investigação: a investigação básica
(pura ou fundamental), que costuma ocorrer em laboratórios com a ampliação do conhecimento científico graças à
criação ou modificação de teorias. A investigação aplicada,
que consiste na utilização dos conhecimentos na prática.
Também temos investigações em que várias áreas do conhecimento são utilizadas, conhecidas como investigações
multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares.

O Início de uma Mudança

A Coleção, que vai da Educação Infantil ao Ensino Médio, foi organizada e pensada para alunos
e professores terem pistas investigativas, caminhos norteadores, entendimentos básicos e fundamentais dos assuntos propostos, apresenta:

Investigação sobre o Conhecimento;
Investigação sobre a Lógica e a Linguagem;
Investigação sobre a Ética;
Investigação sobre a Política e a Estética.

A intenção é apresentar caminhos para você e sua turma, em Comunidade de Aprendizagem
Investigativa (COM.A.I.) elaborem, a partir das ideias apresentadas, um entendimento do mundo,
do outro e de si mesmo, sempre com argumentos justificados (interdisciplinar, multidisciplinar e
transdisciplinar). Bem como conhecerem pensadores que, com suas reflexões, ajudaram a desenvolver e ampliar a capacidade reflexiva diante dos temas que acompanham a humanidade.
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Os caminhos do investigar e construir entendimentos estão abertos.
Oferecemos um início com esta coleção, a partir do seu interesse e da sua
turma por pesquisas, pelas discussões e pelos aprofundamentos, a continuarem a investigação sobre o bem e bom pensar.
No livro do 9º ano – Somos filhos da pólis –, a partir de investigações
políticas, estéticas e éticas, você perceberá que é importante fazer uma diferenciação entre os termos e que, a atitude ética é, antes de tudo, pessoal,
e cada indivíduo escolhe atendendo ao que é melhor para o seu bem-estar.
Com a escolha feita, que é uma atitude política, não se deve querer convencer os outros de que assim é melhor e mais satisfatório viver. Com essa
atitude política, temos outros acordos, existem os outros, e é preciso haver
a coordenação, a organização, pois há fatos que afetam a muitos.
Precisamos investigar o desenvolvimento das ideias em nossa sociedade, para podermos encontrar entendimentos para a realidade e o tempo
em que vivemos. Afinal, buscamos e queremos ser felizes, viver bem, na
sociedade e no tempo em que estamos.
Chegamos à ligação entre ética, política e estética na medida em que
Aristóteles traz a diferença entre ação e fabricação, ou entre práxis e poiesis. Enquanto temos a política e a ética como ciências da ação, da busca
– práxis –; as artes ou técnicas são atividades de fabricação da ação, da
realização – poiesis. Porém, um comportamento ético leva a um comportamento político e a uma vivência estética, entendidos como atividades
ordenadas e regradas.
Resta, então, somente um alerta e o desejo para
que você, junto com sua turma de sala de aula,
formando a COM.A.I., realize bons trabalhos
neste ano, com um grande senso de investigação, pesquisa, espírito de busca, discussão e
aplicação desses conhecimentos na sua vida.
Ótimos estudos!

Você pode enviar notícias e
se comunicar com o autor.

Somos Filhos da Pólis

O autor
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Nosso livro foi pensado em 7 capítulos, sendo que o último
capítulo inicia aqui e termina na Plataforma do Pensar em
www.editorasophos.com.br/pensar. Veja, a seguir, a organização dos capítulos do livro.

Pensar, discutir e produzir na COM.A.I.
Em todos os 7 capítulos, temos um texto motivacional que
tem ligação com o conteúdo e serve como primeiro momento
de reflexão nas aulas do Educar para o Pensar.

Para
Para
entender
entender
seu livro
livro
ooseu

Ampliação dos entendimentos
É a parte teórica do capítulo. O assunto principal sendo apresentado
e colocado de maneira bem didática.
BÔNUS especial para você, aluno e professor(a): o capítulo 1 tem videoaula
com o autor do livro. O capítulo 5, videoaula com o assessor da Editora para sua escola e professor.

Para saber e refletir na COM.A.I.
Com objetivo de ampliar os entendimentos e despertar curiosidades, é um convite
para que você saiba mais e reflita sobre o
tema do capítulo.

Pensar como PROTAGONISTAS
Sempre que aparecer esta chamada é para
você e sua turma saberem que é uma atividade em grupo, na qual cada um é chamado
a ser autor de ideias e ações.

O Início de uma Mudança

Para ler e saber mais
Um resumo de livro de quem pensou “fora
da caixa” e deixou marcas. Um convite para
você ler ou saber mais sobre as obras escritas.

Reflexões e ações
interdisciplinares na COM.A.I.
Aqui é o momento de registar as atividades individuais e coletivas para a fixação e
ampliação dos entendimentos em COM.A.I.

Pensar “fora da caixa”
e deixar marcas
Aqui, o encontro com pensadores que tiveram a coragem de pensar muito além do
seu tempo e deixaram marcas.
O convite para você, via celular ou tablet, acessar, via QR
Code, os conteúdos disponibilizados (vídeos, textos, conteúdos
multimídia) na Plataforma do
Pensar.

COM.A.I. – Comunidade de Aprendizagem Investigativa
É nossa intenção transformar a sala de aula, em todas as disciplinas, em uma comunidade que
aprende e investiga. Saiba mais na Plataforma do Pensar.
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O Início de uma Mudança

MEU REINO POR UM CAVALO

Conta a história que o Rei Ricardo III estava preparando-se para a maior batalha de sua vida.
Um exército liderado por Henrique, Conde de Richmond, marchava contra o seu. A disputa determinaria o novo monarca da Inglaterra.
Na manhã da batalha, Ricardo mandou um cavalariço para verificar se o seu cavalo preferido
estava pronto.
– Ferrem-no logo – disse ao ferreiro. O rei quer seguir em sua montaria à frente dos soldados.
– Terás que esperar – respondeu o ferreiro. Há dias que estou ferrando todos os cavalos do
exército real e agora preciso ir buscar mais ferraduras.
– Não posso esperar! – gritou o cavalariço, impacientando-se. Os inimigos do rei estão avançando neste exato momento e precisamos ir ao seu encontro no campo. Faze o que puderes agora
com o material de que dispões.
O ferreiro, então, voltou todos os esforços para aquela empreitada. A partir de uma barra de
ferro, providenciou quatro ferraduras. Malhou-as o quanto pôde até dar-lhes formas adequadas.
Começou a pregá-las nas patas do cavalo, mas, depois de colocar as três primeiras, descobriu que
faltavam alguns pregos para a quarta.
– Preciso de mais um ou dois pregos, – disse ele – e vai levar tempo para confeccioná-los no
malho.
– Eu disse que não posso esperar – falou, impacientemente, o cavalariço. Já ouvem-se as trombetas. Não podes usar o material que tens?
– Posso colocar a ferradura, mas não ficará tão firme quanto as outras.
– Ela cairá? – perguntou o cavalariço.
– Provavelmente, não, – retrucou o ferreiro – mas não posso garantir.
– Bem, usa os pregos que tens – gritou o cavalariço. E anda logo, senão o Rei Ricardo se zangará
com nós dois.
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Os exércitos confrontaram-se e Ricardo participava ativamente, no coração da batalha. Tocava
a montaria, cruzando o campo de um lado para o outro, instigando os homens e combatendo os
inimigos. – Avante! Avante! – bradava ele, incitando os soldados contra as linhas de Henrique.
Lá longe, na retaguarda do campo, avistou alguns de seus homens batendo em retirada. Se os
outros os vissem, também fugiriam da batalha. Então, Ricardo meteu as esporas na montaria e
partiu a galope na direção da linha desfeita, conclamando os soldados de volta à luta.
Mal cobrira metade da distância, quando o cavalo perdeu uma das ferraduras. O animal perdeu o equilíbrio e caiu, e Ricardo foi jogado ao chão.
Antes que o rei pudesse agarrar de novo as rédeas, o cavalo, assustado, levantou-se e saiu em
disparada. Ricardo olhou em torno de si. Viu seus homens dando meia-volta e fugindo, e os soldados de Henrique fechando o cerco ao redor. Brandiu a espada no ar e gritou:
– Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo!
Mas não havia nenhum por perto. Seu exército estava destroçado e os soldados ocupavam-se
em salvar a própria pele. Logo depois, as tropas de Henrique dominavam Ricardo, encerrando a
batalha.
E desde então, as pessoas dizem:
Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura, por falta de uma ferradura, perdeu-se um
cavalo, por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha, por falta de uma batalha, perdeu-se um
reino, e tudo isso por falta de um prego na ferradura.
História do folclore inglês

Somos Filhos da Pólis

A Ética é a arte de escolher aquilo que mais convém e de viver do melhor modo possível.
Já o objetivo da política é organizar a convivência social da melhor maneira possível. Escreva
alguns entendimentos que surgiram na sua turma e coloque a sua conclusão se há ou não relação
entre Política, Estética e Ética a partir dessa história:
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O Início de uma Mudança

POLÍTICA E ÉTICA

Quem de nós já não ouviu ou mesmo expressou
comentários como estes:
- “Política? Estou fora!”
- “Políticos só pensam em si mesmos!”
- “A política é uma vergonha!” ou,
- “Os políticos não têm ética, são todos corruptos!”
Estes comentários nada mais são do que generalizações. Seria o mesmo que colocar os termos quantitativos todo(s) ou toda(s) na frente das frases acima.
Quando generalizamos, corremos o risco lógico de
errar em nosso pensar (no 7º ano - Investigando sobre lógica).
Vivemos em uma democracia, então por que os
políticos em geral têm essa má fama? Ora, no sistema democrático, todos somos políticos, votando ou
pela representação que damos a alguém para decidir em nosso lugar. Quando delegamos nosso direito a uma pessoa, escolhemos pelo voto o candidato
que mais se parece conosco ou defende posições que
também temos, aquele que oferece ideias para melhorar a gestão da cidade, do país, e o consideramos
capaz de pôr essas ideias em prática com competência. É claro que há os partidos e muitos escolhem
seus representantes pela sigla partidária.
Entre as pessoas que colocam seus nomes para
ser representantes do povo por intermédio de um
partido, há muitos decentes e muitos indecentes,
aproveitadores, oportunistas e sem o espírito público de servir, de ajudar a gerenciar o “bem público”.
Entretanto, temos essa situação em todos os setores
e as profissões na sociedade. Podemos pensar em
médicos, professores, advogados, policiais, religiosos, juízes… E a pergunta ainda persiste: por que os
políticos têm tal fama?
Desde a Grécia Antiga considerava-se a Ética e a
Política ligadas entre si. Essa ligação era tanta que se
definia o ideal da filosofia política uma continuação
da filosofia moral. Ambas têm a mesma finalidade, estão intimamente ligadas, pois buscam que se
viva bem na pólis:

Ampliação
Ampliação
dos
dos
entendimentos
entendimentos
Aula com o autor do livro

Assista utilizando o leitor de código
QR em seu celular ou conectando-se na Plataforma do Pensar.
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a Ética relacionada com a arte de escolher aquilo que mais
convém e de viver da melhor maneira possível para ser feliz;
a Política como organização da melhor maneira possível para uma convivência social.
Lembre da ideia apresentada no livro do 8º ano – “o ser humano responde
eticamente por sua ação quando é livre,
responsável e criador do seu próprio
destino, mas, ao mesmo tempo em que
escolhe livremente, há uma série de
contradições históricas que exigem novas opções e escolhas a cada momento.
A partir dessas escolhas feitas, temos a
ação, pois política é essencialmente ação,
compreendida como ação dentro de uma
determinada coletividade social”.

Mas no
mandato
passado o
Sr. prometeu
isso e não
fez NADA
MESMO!!!

Se reeleito
for...

Prometo não
fazer NADA
para prejudicar os meus
eleitores!

VIRAM?

Qualquer pessoa que queira viver
bem, sendo ética, não pode omitir-se
do seu papel político.

EU SEMPRE
CUMPRO
MINHAS
PROMESSAS!

Ação Ética

Ação Política

Liberdade

Ocupa-se do que cada um
faz com ela.

Coordena e organiza a maneira mais
proveitosa para todos, de acordo com
o que muitos fazem com ela.

Comportamento

Ocupa-se em querer o bem
(cada um faz porque quer).

O que importa são os resultados das
ações para obter certos resultados e
para evitar outros.

Leis

Conhecendo-as
racionalmente, sou mais livre para
obedecer ou colocar-me
contra.

Quem as respeita é um “bom cidadão”
(mesmo sendo por medo, rotina, superstição ou convicção racional).
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A atitude ética e a atitude política são, portanto, duas formas de considerar o que se vai fazer.
Essa ação é entendida aqui como a maneira pela qual empregamos nossa liberdade.
A atitude ética é, antes de tudo, pessoal. Com ela, a pessoa escolhe, de acordo com o que é melhor para seu o bem-estar em um momento determinado e sem querer convencer os outros de
que assim é melhor e mais satisfatoriamente humano viver. Na atitude política, há outros acordos, existem os outros e é preciso haver coordenação e organização, pois há situações que afetam
a muitos.
É importante saber que: viver eticamente e viver politicamente são duas formas de ação que
possuem diferenças. Vamos esquematizar algumas.
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Chegamos ao ponto comum da relação entre política, ética e estética: são ações humanas. Como
seres racionais, nossa existência em sociedade impele-nos a termos nossa vida e considerarmos
a do outro.
A ação ética só depende de nós, está em nossas mãos. Nossa liberdade expressa-se nas ações.
Na ação política, devemos contar com a vontade dos outros. É preciso criar instituições,
leis, formas duradouras de administração, que muitas vezes são frágeis ou não funcionam como se esperava.

NÃO SEJA IDIOTA!

O Início de uma Mudança

Olhando a história de nosso país e também a de outros, vemos que, em anos passados, as pessoas tinham mais interesse
pelas ações políticas, por lutas e ideais, e solidarizavam-se
com problemas acontecidos do outro lado do planeta. A ética, nesse período, era vista, muitas vezes, como uma atitude ligada à religião, às igrejas, que cheirava a moralismo
hipócrita. A moral aceita, então, era a da atuação política com o engajamento ideológico.
Hoje, parece que a tendência é as pessoas interessarem-se mais pela reflexão ética e moral do que por
política. Existe um sentimento muito forte em cada
um de preocupar-se consigo mesmo, de ser o mais
decente possível, maior do que a preocupação com
o coletivo, com as coisas comuns.
Somos humanos e vivemos em sociedade, isso é
inegável. Podemos até pensar em uma outra forma
de viver, mas precisamos dos outros. Na Grécia Antiga,
aqueles que não queriam saber de política, do bem público, eram chamados de idiotés. Palavra cujo significado
retratava uma pessoa isolada, sem nada para oferecer, mesquinha em suas coisas, manipulada pelos outros.
Portanto, nossos atos, querendo ou não, são atos políticos. Quem não aceita tal afirmação pode
tranquilamente ser chamado de idiota. Nossa vivência em sociedade pauta-se por ações políticas:
ao pensar no futuro, pensamos de maneira política;
ao estudar nosso passado, nossa história, pensamos de maneira política;
não querendo saber sobre o passado ou futuro, fazemos um ato político.
Sendo assim, precisamos cuidar para que ninguém
“tome a nossa palavra” e muito menos a pronuncie em
nosso lugar. Como aluno do 9º ano e como turma, não
podemos ser considerados IDIOTAS.

Ouça o PODCAST com o
autor na Plataforma
do Pensar.
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Para
Para saber
saber
e refletir
na COM.A.I.
COM.A.I.
na
Comunidade de
Aprendizagem
Investigativa

Muitos adolescentes e jovens, já conformados e sem
esperanças em uma nova ordem social, têm “nojo” e
não querem conversar sobre política. O que de fato
ninguém aguenta é a politicagem, a politicalha, como
diria Rui Barbosa no texto Política e politicalha.
No dia a dia da política partidária, muitas vezes, sem
ética e sem moral, acontece a contaminação da visão
que todos temos da política. Ela não é vista como deveria, ou seja, como o único modo de melhorar a realidade, de desenvolver um país, de tornar a pólis um espaço
de todos e para todos.
“O pior analfabeto é o analfabeto político”, afirmou o
poeta e dramaturgo Bertolt Brecht1.

O ANALFABETO POLÍTICO

O pior analfabeto
É o analfabeto político,
Ele não ouve, não fala,
Não participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida,
O preço do feijão, do peixe, da farinha,
Do aluguel, do sapato e do remédio
Dependem das decisões políticas.
O analfabeto político
É tão burro que se orgulha
E estufa o peito dizendo
Que odeia a política.
Não sabe o imbecil que,
Da sua ignorância política,
Nascem a prostituta, o menor abandonado,
O assaltante e o pior de todos os bandidos,
Que é o político vigarista,
Pilantra, corrupto e lacaio
Das empresas nacionais e multinacionais.
Bertolt Brecht

			
1. Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo alemão, criador do teatro épico.
Como autor e diretor, levou a efeito a tarefa de despertar a consciência do espectador para os problemas sociais e políticos de seu tempo. Suas obras continuam desempenhando papel relevante nos dias atuais, em todo o mundo.
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Acesse o conteúdo
com o leitor de código QR ou na Plataforma do Pensar
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1. Após ler a definição de ética e de política, escreva com
suas palavras o seu próprio entendimento, procure dar
um exemplo.
Ética:

Exemplo:

Política:

Reflexões
Reflexões
e
interdisciações
interdisciplinares
plinares na
na COM.A.I.
COM.A.I.
Comunidade de
Aprendizagem
Investigativa

Exemplo:

2. Junto aos professores (de algumas disciplinas), pergunte e registre sobre: momentos históricos
que mais marcaram a vida política deles como estudantes.

Pensar
Pensar
como
como

O Início de uma Mudança

PROTAGOPROTAGO
NISTAS
NISTAS

COMO VEMOS A ÉTICA E A
POLÍTICA NOS DIAS ATUAIS?

Para ampliar os entendimentos sobre a ligação entre ética e
política, a partir dos conteúdos apresentados, vamos organizar
uma mesa de debates, convidando (dois ou três da relação abaixo):
uma pessoa pública que esteja ligada a um partido político
(vereador, deputado, prefeito, líder de partido etc.);
uma pessoa líder (ligada a uma associação de moradores, ou a um sindicato, ao grêmio estudantil etc.);
uma pessoa religiosa (padre, freira,
pastor, prof. de religião etc.);
um professor do colégio de outra disciplina;
um pai de um dos colegas;
o(a) diretor(a) do nosso colégio.

O professor, junto com a toda turma, organizará os encaminhamentos, as regras e os objetivos
dessa ampliação de entendimentos – “Como vemos a ética e a política nos dias atuais?”
Ao final das colocações e discussões, os alunos, em grupos de cinco, escrevem um relatório
detalhado das ideias apresentadas e que tiveram maior importância, bem como sobre a participação do grupo e de toda a turma. Este relatório será entregue ao responsável pela disciplina de
Redação ou Produção Textual, selecionará os melhores relatórios e os mesmos serão divulgados
no seu colégio.

DESAFIO AOS PROTAGONISTAS
Em grupos, os alunos do 9º ano produzirão vídeos (filmados com o celular e duração entre 3 a 5 minutos), fazendo ligação entre a discussão: como
vemos a ética e a política nos dias atuais e o texto de Bertolt Brecht − O
analfabeto político.
OBS.: Os melhores vídeos serão enviados ao autor do livro.

Pensar
Pensar
“fora
“forada
da
caixa” e
caixa”
deixar
deixar
marcas
marcas

PLATÃO (427-347 A. C.)
“A visão do outro”

Platão é o filósofo que conseguiu dar a primeira grande sistematização à filosofia. Chegamos a encontrar afirmações como: “somos todos discípulos de Platão”. Exageros à parte, esse tipo de afirmação mostra que muitos
assuntos filosóficos têm origem nele, seja para aprofundar ou refutar suas ideias.
A partir da condenação do mestre Sócrates pela pólis,
Platão criticou a política ateniense, a qual se orgulhava de
ter um governo justo. Afirmava que esse Estado estava degenerando-se de injustiça em injustiça: “A legislação e a moralidade
estavam a tal ponto corrompidas que eu, antes cheio de ardor para trabalhar para o bem público, considerando essa situação e vendo que tudo
rumava à deriva, acabei por ficar aturdido”.
Muitas de suas obras têm por finalidade o conhecimento do bem. Segundo ele, é possível organizar a cidade não mais pelas opiniões, mas tendo por base o verdadeiro conhecimento. Assim, a
cidade depende de três funções: a satisfação das necessidades básicas dos habitantes; a defesa do
território; e sua administração. Afirmava que “os males não cessarão para os homens antes que
a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder”. Essa é a conclusão de quem dirigiu-se à
filosofia tendo como motivo o desencanto com a política cega dos homens.
Em Diálogos de Platão, temos “A República, ou Sobre a Justiça”, que é uma das grandes obras
de Platão, em que encontramos uma conversa contínua sobre a natureza política realizada entre
Sócrates e um pequeno número de discípulos e amigos.

Somos Filhos da Pólis
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LEIS, OU SOBRE
A LEGISLAÇÃO

Platão morreu escrevendo esta obra, a mais longa de todas.
Na obra A República, que faz a descrição da cidade ideal, temos
a tentativa de imaginar uma cidade possível, entendida como
meio-termo entre as exigências da ideia e a realidade humana.
Assim, Platão faz uma distinção entre os fatores resultantes
das condições naturais, sobre as quais o homem não tem domínio, e os fatos aos quais o legislador precisa modelar-se e fazer
intervenção para assegurar uma estabilidade política. Ele afirma
que a estabilidade está no equilíbrio das tendências (as transformações são sempre más, não representam progresso). Defendia especialmente as condições subjetivas da obediência às leis.

Para
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ler ee
saber
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mais
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CARTA VII
A Platão são atribuídas 13 cartas, porém, somente a Carta VII contém os pormenores de suas
três viagens à Sicília. Conheceu Dion, jovem parente de Dionísio I, tirano de Siracusa, que se tornou seu amigo e adepto de suas teorias políticas.
Quando morreu Dionísio, o jovem Dion tornou-se seu sucessor. Platão, então, foi convidado
por ele para pôr em prática sua teoria do filósofo-rei, ensinando a virtude ao novo tirano. Os que serviam ao antigo tirano tentaram ver a
proposta fracassar.
A Carta VII foi escrita pouco depois da morte de Dion, quando
estava em seu terceiro ano de poder, e era endereçada “aos parentes e amigos de Dion”. Platão explica as razões de sua participação política, começando pela morte de Sócrates e com algumas
afirmações que transcrevemos: “aquele velho que eu muito estimava”; “o medo (de parecer) incapaz de dedicar-me à ação”; “viver
cada dia no sentido de se tornar o mais possível senhor de si mesmo”; “o governo da cidade não deve ser sujeitado por senhores, mas
submeter-se às leis”. Em especial, esta
última afirmação é retomada em Leis.
Na Carta VII, está presente a douPensaram “fora da
trina política de Platão e também sua
caixa” e deixaram
biografia, além de conter esclarecimenmarcas. E você?
tos importantes sobre a teoria platônica
do conhecimento. Nela, Platão apresenta
os cinco fatores indispensáveis ao conhecimento: o nome (a palavra designa o objeto
que se quer conhecer); a definição da coisa
em questão; a imagem ou figura que representa esse objeto; o conhecimento inteligível; e o objeto em si mesmo.
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