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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a importância da religião para a 
sociedade grega de acordo com o pensamento platônico. As Leis é a obra trabalhada, em 
específico o Livro X, no qual Platão discute a religião no contexto de uma cidade 
idealizada. O trabalho busca contextualizar a obra abordando a biografia do autor se 
utilizando de obras de referência para buscar entender o papel da religião na pólis. 
Como resultado, podemos constatar que a religião era, de acordo com Platão, essencial 
para a vida em sociedade, pois ela garantiria a ordem e possibilitaria uma construção de 
identidade coletiva centrada na cidade. 
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