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OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Estudo de texto(s) importante(s) de Metafísica 

3. JUSTIFICATIVA 

A Metafísica de Aristóteles, obra que seu autor não concebia com esse nome, é, no entanto, a fonte da 
tradição da metafísica como disciplina filosófica. Especialmente através de sua contraposição à teoria das 
Ideias de Platão, Aristóteles inaugura uma reflexão sobre o ser que se constituirá, na história da filosofia 
como uma de suas reflexões fundamentais. É assim evidente que o conhecimento do texto aristotélico bem 
como a repercussão de suas ideias na história posterior da filosofia é uma das  tarefas básicas para o 
aprendizado da natureza da filosofia. 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
Estudar a definição de Metafísica. 
 

Objetivos Específicos:  

Proceder a uma introdução à problemática da Metafísica, através da leitura do livro A da Metafísica de 
Aristóteles, seguindo o comentário escolástico de Tomás de Aquino; 

Refletir sobre a noção de causa. 
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5. PROGRAMA 

I. Introdução ao estudo da filosofia de Aristóteles 

1. O surgimento da filosofia na Grécia 

2. Elementos da biografia de Aristóteles 

3. O livro A da Metafísica de Aristóteles 

II. As noções de causa e princípio na Metafísica, de Aristóteles 

1. A problemática em torno do termo e do conceito de “metafísica”. 

2. A concepção hierárquica do conhecimento e seus graus. 

3. Os pré-socráticos e a teoria das quatro causas. 

4. Crítica à teoria das Ideias, de Platão. 

5. A metafísica como aitiologia. 

6. METODOLOGIA 

O curso se desenvolverá essencialmente com base em aulas expositivas que terão como base o texto de 
Aristóteles, que deverá ser lido com antecedência pelos alunos. Para facilitar a compreensão dos temas 
propostos  serão  utilizados  nestas  exposições  os  comentadores  citados  na  bibliografia.  Como  recurso 
didático, faremos a projeção do texto no quadro por meio de datashow. Também utilizaremos a lousa para 
a exposição de esquemas sobre o texto.  
 

7. AVALIAÇÃO 

O aproveitamento do curso será avaliado com base no uso dos seguintes instrumentos: três avaliações 
dissertativas com consulta ao texto estudado em sala, versando sobre o conteúdo das aulas. A primeira 
avaliação ocorrerá no fim do primeiro terço do curso e versará sobre a unidade I do programa, a segunda 
prova ocorrerá na metade do curso, versando sobre os pontos 1 a 3 da unidade II do programa, e a terceira 
ocorrerá no final do curso, abordando os pontos 4 e 5 da unidade II do programa. A primeira avaliação é 
diagnóstica, e vale 20 pontos, as outras duas valem 40 pontos cada. Nas  avaliações  escritas  serão 
considerados como critérios tanto a compreensão dos conteúdos estudados, como a capacidade de 
expressão desse entendimento. Os alunos que preferirem poderão, a seu critério, expor oralmente em sala 
de aula, uma breve dissertação de 20 minutos sobre um tema do curso. Desejável, porém não obrigatório 
nesse momento do curso é a competência do aluno em propor problemas ao texto estudado e desenvolver, 
a partir disso, suas próprias reflexões.  
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