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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras 

Curso: Filosofia 

Departamento Responsável: Filosofia 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 09/12/2020 

Docente responsável: Barbara Botter 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8149684793979640 

Disciplina: Filosofia Antiga II Código: FIL- 07042 

Pré-requisito: nenhum Carga Horária Semestral: 60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas    

Ementa:  

Estudo de uma ou mais obras de Platão, a fim de compreender as principais questões de seu 

pensamento. 

 

Objetivos Específicos   

1. Analisar a estrutura do diálogo platônico e diferenciar o estilo platônico da dialética, da 

retórica e da erística. 

2. Através da leitura de trechos do diálogo, apresentar a questão, as dificuldades e as diferentes 

interpretações do problema da unidade da/s virtude/s. 

3.Através da leitura de trechos do diálogo, apresentar a questão, as dificuldades e as diferentes 

interpretações da seguinte afirmação de Sócrates: Ninguém age mal voluntariamente” (Pr. 

352b3-358d2). 

4. Verificar o status quaestionis do paradoxo socrático em outros diálogos, especialmente 

(Apologia, Górgias, República, Timeu e Leis). 

5. Explicar a interpretação “determinista” da ética socrática contra a possibilidade que ao 

indivíduo seja atribuída a responsabilidade de seus atos (analisar diferentes exegeses). 

 

 

Conteúdo Programático  

Unidade I.   A natureza do diálogo platônico: entre dialética, retórica e “comédia”; a passagem 

da oralidade à escritura.  

Unidade II.  As características peculiares do diálogo Protágoras: as partes do diálogo, os 
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cenários onde as discussões acontecem; aas posturas dos personagens; “personagens fictícios”. 

Unidade III. Leitura e comentário de Pr. 310b-316a e 316a-329c : Encontro entre Sócrates e 

Hipócrates e ida na casa de Calias. 

Unidade IV. Leitura e comentários de Pr. 329c-334c: defender a unidade parcial ou total das 

virtudes. 

Unidade V. Leitura e comentário de Pr. 338e-347a: o paradoxo socrático. 

Unidade VI. Leitura e comentário de Pr. 348b-360e: a conclusão e as diferentes doutrinas 

defendidas. 

 

  Metodologia   

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

No período excepcional 2020/1 EARTE, a disciplina será dividida em atividades 

síncronas e assíncronas, conforme Resoluções da UFES e decisão do Departamento de 

Filosofia, de no mínimo 25 % de atividades síncronas. 

A cada semana, as atividades serão divididas em: 

- 1h30 de atividade síncrona (correspondendo a 20 horas da carga horária 

semestral), a ser dada no dia e horário da disciplina. Todas as segundas-feiras, das 19 h 00 

às 20 h 30, na qual, após uma breve exposição da docente sobre as principais questões do 

texto selecionado para a aula, será feita discussão do material referente à semana, com 

espaço para discussão e dúvidas. 

- 2h30 de atividades assíncronas (correspondendo a 40 horas da carga horária 

semestral), divididas entre: 

a) videoaula gravada pelo docente, com análise de texto de filosofia antiga 

disponibilizada através de links, arquivos de textos e vídeos do youtube sobre a temática das 

semanas;    

b) leitura dos discentes dos “materiais de leitura e referências” (seção “material” na 

plataforma G Suite) sobre o conteúdo de cada semana - que será especificado (qual capítulo, 

qual trecho). Esses “materiais de leitura e referências” subsidiarão os estudos dirigidos, o 

fichamento de texto filosófico a serem indicados na plataforma previamente.   

c) apresentação semanal de relatório-discente curto mostre seja ter assistido a vídeo-

aula/palestra/conferência, seja a leitura dos materiais indicados previamente para cada 

semana do curso. O discente terá uma semana para apresentação do relatório, a ser postado 
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antes da aula síncrona seguinte (e deverá ser enviado por email ou na plataforma G Suite, a 

ser combinado na primeira aula do semestre 2020/1 especial). É a apresentação do relatório 

que assinalará presença nas atividades assíncronas. 

        Será criada uma sala de aula na plataforma G Suite (= classroom.google.com), na qual 
bibliografia da disciplina, links, arquivos e vídeosaulas para aula online serão 
disponibilizados e realizados. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Duas provas escritas não presenciais para aprovação na Disciplina. 

Critérios de avaliação quantitativos: a aprendizagem será mensurada pela média aritmética de 

duas notas, valendo de 0 a 10 pontos cada uma. São previstas algumas questões para cada prova.  

Critérios de avaliação qualitativos: rigor na definição dos conceitos, organização consequencial 

dos conteúdos, capacidade de síntese crítica. 

 

  

Bibliografia básica   

PLATÃO, Protágoras. Trad. de Elezar M. Teixeira, Fortaleza: EUFC 1986 
PLATÃO, Protágoras. Trad. de Daniel R.N. Lopes. São Paulo: Perspectiva 2017 

PLATÃO, Protágoras, Górgias e Fedão. Trad. de C. A. Nunes. Belém UFPA, 2002. 

 

Bibliografia complementar   

REALE, G., História da Filosofia Antiga, vol. 1 (Pre-socraticos e Orfismo); 3 (Platão), vol. 4 
(Aristóteles). São Paulo: Loyola 1994.  
REALE, G., ANTISERI, D., História da Filosofia, vol. 1. São Paulo: Paulus 1990 
GOLDSCMIDT, V., Os diálogos de Platão: Estrutura e Método dialético. Trad. D. D. Macedo, 
São Paulo: Edições Loyola 2002. 
FRONTEROTTA, F. BRISSON, L. Platão: Leituras. São Paulo: Edições Loyola 2011. 
SCOLNICOV, S., Como ler um diálogo platônico, in “Hypnos” 8, n. 11-2 semestre 2003,São 
Paulo, pp. 49-59. 

 

 

Cronograma   

Semana 01: A natureza do diálogo platônico. Como ler um diálogo. 

Semana 02. .Como ler o Protágoras. 

Semana 03: Comédia e diálogo. Erística e diálogo. Forma e conteúdo. 

Semana 04: O problema da unidade da/s virtude/s.  

Semana 05: O paradoxo: “Ninguém age mal voluntariamente”.   

Semana 06: Revisão do conteúdo e I avaliação. 

Semana 07: Leitura e analise do diálogo. 

Semana 08: Leitura e analise do diálogo. 

Semana 09: Leitura e analise do diálogo. 

Semana 10: Leitura e analise do diálogo. 

 

http://classroom.google.com/
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Semana 11: Leitura e analise do diálogo. 

Semana 12: Leitura e analise do diálogo.   

Semana 13: Leitura e analise do diálogo.  

Semana 14: Revisão do conteúdo e das problemáticas do diálogo. 

Semana 15: II avaliação. 

 

 

 


