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OBJETIVOS Analisar o diálogo Timeu dando especial atenção aos temas e problemas de ontologia,             
cosmologia, metafísica e teoria do conhecimento tratados por Platão nessa obra. 

EMENTA  

PROGRAMA Dando continuidade ao projeto de pesquisa acerca da ontologia da chamada “última fase” dos              
diálogos de Platão e seus desdobramentos no platonismo antigo, analisaremos o diálogo            
Timeu. O Timeu possui um lugar especial na história do platonismo por diversas razões: 
1) Nesse diálogo, Platão apresenta um modelo de explicação científica para a constituição do             

mundo físico, discutindo, entre outras coisas, o problema do conhecimento científico e o             
papel das matemáticas na compreensão da realidade sensível. 

2) O Timeu, cuja autenticidade jamais foi questionada, é certamente um dos diálogos mais              
lidos pela tradição platônica da antiguidade. Fragmentos de comentários e traduções dessa            
obra (como a tradução de Calcídio séc. III d.C.) nos dão importantes informações sobre o               
pensamento de filósofos platônicos da antiguidade tardia.  

3) O mito cosmológico presente nesse diálogo articula elemento essenciais da Teoria das            
Ideias em uma complexa narrativa sobre os constituintes últimos da realidade e seu papel              
na formação do mundo sensível. Desse modo, o Timeu aparece como texto privilegiado             
para discussões acerca da metafísica platônica e seu desenvolvimento no interior do            
conjunto total de diálogos.  

 
Em nosso curso, investigaremos as principais questões filosóficas e interpretativas          
relacionadas ao diálogo, sempre levando em consideração:  
a) A relação entre o diálogo Timeu e o restante da obra platônica; 
b) O tratamento platônico para as questões de metafísica, cosmologia e teoria do            

conhecimento discutidas na filosofia analítica contemporânea; 
c) A influência e a história do tratamento dessas questões no platonismo da antiguidade. 

AVALIAÇÃO  
CATEGORIA:  CATEGORIA III  
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