
 

                                                       

 

 

FILOSOFIA 2015/2 
HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA II : Leitura do Filebo de Platão 
Fernando Muniz 
   

I. Disciplina: GFL 00045 – História da Filosofia Antiga II 
II. Horário: terça-feira (11h – 13h) e quinta-feira (11h – 13h) 
III. Local: 
IV.  Resumo: Depois de séculos de esquecimento, o mais obscuro e fascinante 
diálogo de Platão teve um retorno glorioso na cena contemporânea. Em uma 
disputa entre o conhecimento e o prazer, Platão faz um acerto de contas de com 
temas que perseguiu durante toda a sua obra. O curso faz a leitura do diálogo. 

V. Plano do curso: 
 

Primeira parte: Vida de prazer ou vida de conhecimento? (11a-14b). A tese de 
Filebo (o que é bom para todos é o prazer) é contestada por Sócrates (o 
pensamento a inteligência são melhores que o prazer).  

Segunda parte:). O problema do Um e do Múltiplo (14b- 22b). Sócrates apresenta 
uma nova maneira de tratar  o problema do um e do múltiplo.  

Terceira parte: O método prometeico O problema da unidade e da pluralidade 
exige para a sua resolução o método (da divisão). 
Quarta parte: Ontologia dos quatro gêneros (22c-31b) A nova ontologia que o 
Filebo apresenta divide em quatro “de todos os seres agora existentes”.  

Quinta parte: Classificação dos prazeres (31b-55c): Logo depois da exposição 
ontológica, uma taxionomia do prazer é apresentada.  

Sexta parte: Classificação dos conhecimentos (55c-59c). A classificação dos 
conhecimentos dá sequência ao diálogo.  

Sétima parte: Revisão e julgamento final (59c-61c) Na revisão final, a pergunta 
sobre quais conhecimentos e prazeres podem entrar na composição da Vida Boa é, 
finalmente, respondida.  

 

VI. Avaliação: Trabalho monográfico. 
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