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Ementa 

A declaração de Fédon de que Platão não presenciou a morte de Sócrates porque “estava 

doente” (Fédon, 59 B) traduz uma estratégia de ocultamento, que permite a Platão 

sinalizar que sua obra escrita não é o testemunho histórico de diálogos efetivamente 

ocorridos e, ao mesmo tempo, fazer do condutor dos diálogos uma dramatis persona de 

si mesmo. Assim como na tradição direta dos escritos Platão se esconde e se revela sob 

a máscara dos personagens literários que criou, também na tradição indireta o seu 

pensamento é camuflado e atestado pelo caráter alusivo de muitas passagens de seus 

escritos e pelo testemunho de seus discípulos imediatos e longínquos. 

O fio condutor dos textos a serem discutidos nesse seminário é a convicção de seu autor 

de que as duas tradições do platonismo – a dos diálogos escritos e a dos testemunhos 

indiretos – se iluminam mutuamente, de modo que se pode compreender Platão sem 

sucumbir aos preconceitos do dogmatismo e/ou do ceticismo exacerbado. Se a 

existência da tradição indireta não pode ser negada, a via régia para a compreensão de 

Platão passa pela leitura criteriosa dos textos e pelo confronto das opiniões, de acordo 

com o consagrado procedimento aristotélico das endoxa. 

O seminário propõe a discussão dos doze capítulos do meu livro, recentemente 

publicado, que reúne pesquisas realizadas nos últimos dez anos. 

1. A tradição platônica indireta: fontes, problemas e perspectivas. 

2. Platão e a invenção da filosofia 

3. Persuasão, violência e diálogo 

4. O Fedro: um convite à vida filosófica 

5. Tempo e ação no Político 

6. Medida, paixões e dialética no Político 
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7. O filósofo, a política e a cidade segundo a natureza 

8. O Filebo e as doutrinas não escritas 

9. Gadamer e a Escola de Tübingen-Milão 

10. Quem são os inimigos de Filebo? 

11. Fedro e Protarco e o filosofar dialético 

12. A recepção da Escola de Tübingen-Milão no Brasil 

Conclusão. O dialético e a definição do bem 

 

Bibliografia 

 

Texto básico 

 

PERINE, Marcelo, Platão não estava doente, Coleção Estudos Platônicos, São Paulo, 

Edições Loyola, 2014. 

 

A bibliografia complementar encontra-se no final do volume e será indicada 

oportunamente. 
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