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Ementa:
Abordar um aspecto do pensamento clássico que aparece a partir das obras A República e Timeu
de Platão, qual seja: a formulação de uma metodologia que balize o discurso filosófico.
Objetivo Geral:
Discutir, a partir de análise do Livro VI d’A República e do diálogo Timeu, qual o papel da
matemática no desenvolvimento de uma epistemologia no pensamento de Platão e, ainda, qual
função ela assume ao ser considerada um tipo de intermediário (metaxy) que participa da
construção de uma metodologia, a saber, a dialética.
Objetivos Específicos:
- Investigar a concepção de analogia no Livro VI d’A República;
- Relacionar os termos que constituem certa concepção de analogia no livro VI d’A República com
a concepção de analogia presente no Timeu;
- Analisar qual a função da geometria e da aritmética no pensamento de Platão;
- Compreender em que medida o mostrar (epideixis) e o demonstrar (apodeixis) são necessários à
metodologia filosófica defendida por Platão;
- Compreender qual a utilização da matemática na instauração da Dialética.
Justificativa:
A matemática é, no pensamento de Platão, um dos principais recursos a serem mobilizados à
comprovação de um lógos verdadeiro. Isto o é por dois motivos, minimum: o fato de ela ser capaz
de demonstrar verdades – como se observa em A República – e, tendo ela um caráter inteligível,
ser capaz de exprime o sensível por meio do logos que é um tipo de análogos – como se observa
no Timeu. A opção platônica, no Timeu, é pensar a ordem na qual o sensível aparece a partir da
proporção (analogia). Neste caso, a matemática aparece na condição de intermediário (metaxy)
que permite a reunião harmoniosa de dois domínios de naturezas distintas, ela é o intermediário
que processa movimento e repouso, tecendo, assim, o aparecimento na condição de um ser misto,
composto por um par de contrários. Por esta via, a matemática é o terceiro termo que põe juntos
elementos distintos, reunindo dimensões contrárias que participam da formulação do que é o
kósmos. Por causa desse recurso intermediário o pensamento pode vir a conhecer o que seja o
mundo, uma vez que o próprio pensamento é também constituído de uma relação proporcional,
analógica, que, a seu turno, constrói uma metodologia específica, qual seja: a dialética. Neste
ínterim se justifica pensar o lugar que a matemática ocupa no pensamento de Platão, uma vez que
tal investigação aponta para o quão necessário é, ao pensamento filosófico, não apenas a utilização
de um instrumento metodológico mas a sua feitura por meio do gesto reflexivo. A dialética, que é
para Platão o método filosófico por excelência, se constitui também das analogias ou ainda das
proporções que se expressam nos diálogos revestidas pelo discurso cosmológico, pela teoria
geométrica e aritmética e pela música, 1 reveladores todos estes de uma harmonia (symetria) que
faz aparecer o kósmos e que à frente na história do pensamento foram chamados, no conjunto, de
quadrivium.
Método:
Aula expositiva e dialogada com o acompanhamento de leitura e análise de texto.
Atividades discentes:
- participação nas aulas;
- elaboração de trabalho com tema a ser apresentado durante as aulas;
1

Ressalta-se as quatro roupagens discursivas da analogia, sem que se encerre aí as possibilidades desde as quais Platão
pensa o recurso ora apresentado, poder-se-ia também citar o discurso imagético dos mitos.

-

apresentação de um pequeno seminário no qual seja exposto oralmente o trabalho escrito;

Critérios de avaliação:
A avaliação se realizará de duas formas: trabalho escrito que exigirá a construção de uma
dissertação sobre tema proposto e terá nota no valor de 0 a 10 e seminário que exporá os resultados
obtidos no trabalho escrito. A avaliação do seminário dar-se-á pela apresentação e terá nota no
valor 0 a 10.
No trabalho e no seminário serão avaliados:
-

capacidade de desenvolver um tema de modo coerente: peso 5;
compreensão do tema abordado e capacidade de discussão: peso 5.

A nota semestral será a média aritmética das notas do trabalho escrito e do seminário
apresentado.
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