
 
OBJETIVOS  

Investigar as conotações dos dois modelos que aparecem nos textos de 

Platão para compreender a relação entre o sensível e o inteligível, uma 

relação ora vista como participação do sensível no inteligível, ora como 

fazendo do sensível a imagem do inteligível. Com essa investigação, espera-

se não somente chegar a uma conclusão sobre um uso complementar ou 

alternativo das duas noções, mas a uma compreensão sobre a natureza dos 

problemas envolvidos em ambos os modelos de relação sensível/inteligível. 

EMENTA  

É conhecido que Platão descreve a relação entre sensível e inteligível ora 

como participação do sensível no inteligível, ora como sendo o sensível 

imagem do inteligível. 

Entretanto, em Met. A6, Aristóteles afirma textualmente que Platão 

(aparentemente ao referir-se à relação das idéias com as coisas sensíveis) 

denominou methexis (participação) aquilo mesmo que os pitagóricos 

denominaram mimesis, ao falarem da relação das coisas com os números. 

Essa afirmação de Aristóteles está provavelmente na base da compreensão 

que assimila as duas noções, de methexis e mimesis, na questão da relação 

sensível / inteligível. (Mimesis, no caso, indicando a relação de modelo e 

imagem entre o inteligível e o sensível).  

Mas, ainda que se reconheça que são apenas duas metáforas usadas por 

Platão para referir-se a uma relação difícil de explicar, há que reconhecer 
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também que as conotações de uma e outra são distintas e, a rigor, 

incompatíveis. 

O curso abordará em vários textos as questões que levaram Platão a pensar 

ora um ora outro tipo de relação entre sensível e inteligível. 

 

PROGRAMA O curso é ligado a um projeto aprovado pelo CNPq, Methexis e Mimesis em 

Platão, que está em fase de conclusão. Consistirá em: 1) seminários com 

apresentação, para debates, de resultados das pesquisas concluídas  e em 

andamento, feitas pela professora que minisitra o curso; 2) leituras 

comentadas de textos relevantes para o teme; 3) seminários a cargo de 

alunos de pós-graduação; 4) palestras ou seminários apresentados por 

pesquisadores, da PUC e de outras instituições, especialmente convidados.  

AVALIAÇÃO  

Seminário apresentado ou trabalho escrito sobre tema pertinente às questões 

tratadas 
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