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RESUMO

O presente artigo tem como objectivo apresentar as interpretações da concepção teórica do Platão sobre a
definição e importância da educação para a formação social do individuo e as relações existentes entre ela, a
política e democracia. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento que visa compreender como o filósofo
expõe os seus consistentes argumentos para estabelecer um casamento entre esses três conceitos. O
trabalho apresenta um conjunto de narrativas que permitem desvendar a relação antagónica entre a filosofia
do Platão e as práticas políticas e democráticas da contemporaneidade sustentados pelos regimes neoliberais
em função do vazamento do mercado capitalista. Dada a natureza social dessa pesquisa é utilizada a
metodologia qualitativa enquanto arcabouço que apresenta de forma genérica um conjunto de procedimento
que contempla o objectivo da investigação. A técnica de revisão da literatura é o principal delineamento para
a exploração de informações sobre o tema com base nas teorias de (PAGNI, 2010); (R. R.OLIVEIRA, 2014);
(A. M. MARTINS,1995); etc. Iniciou-se a pesquisa por meio de consultas dos livros, artigos impressos e em
formatos electrónicos baixados na internet. Depois da leitura seguiu-se para as recolhas, análises e
interpretação dos dados; E finalmente, a reflexão rigorosa com base nas informações acolhidas gerou o
resultado parcial desse trabalho, apontando que incongruentemente à logica da exploração capitalista, o
discurso filosófico de Platão circunscreve-se na defesa dos valores da liberdade, igualdade, democracia e
justiça que objetiva formar sujeito governante ou governado com a consciência munida de verdade, ética e
cidadania para o bem da coletividade.
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