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I - OBJETIVOS 

 

 O curso tem por objetivo principal colocar o aluno em contato o mais direto 

possível com o texto de Platão, alertando-o para as dificuldades lingüísticas de 

tradução, bem como para as distâncias filosófico-históricas que persistem entre o 

pensamento platônico e o pensamento moderno e contemporâneo. Do ponto de 

vista temático, procurará discutir - a) as diferentes encenações platônicas da 

personagem do sofista; - b) os diferentes tratamentos dados ao discurso (logos) 

sofístico, bem como - c) o tema do ensino da virtude. 

 

 

II - CONTEÚDO 

 

I - A “Escola” de Atenas: uma cidade sem escolas, uma cidade-escola 

a)  O que se aprende em Atenas: a formação dos jovens 

b)  A filosofia velha de guerra 

c)  o que se vive em Atenas: a velha democracia e a nova burguesia 

d)  Entre velhos e novos, o ensinamento dos sofistas 
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II - Razão (logos) e oralidade: O diálogo socrático 

a)  O vai-e-vem da razão “pura”: a razão geométrica 

 

 

b) o monólogo da sedução: a razão erótica 

c) O fluxo da razão sofística: o logos em competição 

 

III - Virtude (areté) e ensino (paidéia): os limites do logos 

a)  Persuasão e obediência 

b)  Poder ensinar o quê, poder ensinar como 

c)  Mas como ensinar o que ser?... 

 

 

III - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

a) Serão realizados seminários  (coletivos ou individuais, a combinar) e/ou  um 

trabalho individual escrito  no semestre; 

b) Os seminários deverão ser apresentados individualmente , mesmo no caso de 

terem sido preparados coletivamente; 

c) Os trabalhos individuais escritos deverão ser datilografados  ou impressos, e 

ter no mínimo três laudas (25 linhas X 70 toques) e no máximo 15 laudas, 

incluídas as notas e a biografia utilizada; 

d) Será considerada como nota final a nota mais alta  obtida pelo aluno nas 

diferentes atividades de avaliação, caso opte por mais de uma; 

e) Os temas  de seminários, trabalhos finais e de recuperação, bem como a 

respectiva bibliografia, serão determinados em classe, em discussão com os 

alunos. 
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