
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Licenciatura/Bacharelado Turno: Noturno/integral Currículo: 2019 

Unidade curricular:Estudos de Filosofia Antiga 

Disciplina Equivalente:Filosofia Antiga II 

Docente(s) Responsável(eis): Luiz Paulo Rouanet e Richard Romeiro de Oliveira 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período: 1º 

Carga horária: 60 horas-aula Código CONTAC: 

 
Teórica: 60 horas-aula Prática:  Total: 60 horas-aula 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Unidade curricular remota emergencial destinada ao estudo de um dos tópicos da Unidade Curricular Filosofia Antiga 
II, qual seja, aquele que tem a ver com a obra platônica e aristotélica. 

OBJETIVOS 

• Compreender a mudança de paradigma introduzida por Sócrates e Platão. 

• Compreender aspectos metodológicos e filosóficos relacionados à obra de Platão. 

• Compreender o projeto lógico e epistemológico de Aristóteles e o tipo de metodologia empregado pelo 
filósofo na constituição de seu ideal de saber (epistéme). 

• Compreender como Aristóteles, a partir de seu modelo epistemológico, pensou os problemas filosóficos 
fundamentais relacionados à metafísica (Ciência do Ser) e à filosofia prática (Ética e Política). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O paradigma socrático-platônico: 

1.1. O Sócrates histórico e o Sócrates platônico: o problema Sócrates. 

1.2. Os primeiros diálogos: Eutífron, Apologia, Críton. 

1.3. Elementos metodológicos: o elenchos, a diairesis e a dialética. 

 

2. Aristóteles e a busca de uma sistematização do saber. 

2.1. Da dialética ao discurso demonstrativo (logos apodeiktikós): a determinação do pluralismo 
metodológico no “Órganon” aristotélico. 

2.2. A “Metafísica” aristotélica: a ciência do ser como usiologia e teologia. 

2.3. A filosofia das coisas humanas: Ética e Política em Aristóteles. 

METODOLOGIA DE ENSINO 



Tecnologias de acesso: 

Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Tecnologia de videoconferência:GoogleMeet 

Plataformas de vídeos: Youtube; 

 

Atividades assíncronas: 

- Módulo Platão: os textos serão disponibilizados no Portal. Consistem em textos do professor, diálogos de Platão e 
comentadores. 

- Haverá 6 fóruns, um por semana. 

- Poderão ser utilizados vídeos já existentes ou novos a serem gravados. 

- Haverá questionário sobre a compreensão do texto. 

- Será pedido que o discente entregue um resumo do curso, destacando aspectos positivos e negativos e o que 
aprendeu no período. 

 

Atividades síncronas: 

- encontros virtuais semanais<GoogleMeet> 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS * 

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o previsto no §1º, 
artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, especialmente para o caso 
encontros virtuais. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ASSÍNCRONAS (ATIVIDADES DE LEITURA, ESCRITA OU INSTRUÇÃO) 

  TURMA 1 TURMA 2 

sem 

dia 

mê
s 

MÓDULO 1 - Platão  

Prof. Luiz Rouanet 

MÓDULO 2 Aristóteles 

Prof. Richard Romeiro 

I 

14 
set 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor Subturma a: leitura das “Categorias” de 
Aristóteles. 

17 
set 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor Subturma b:  leitura das “Categorias” de 
Aristóteles. 

II 

21 
set 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor Subturma a: leitura do primeiro capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“Apodíctica e dialética” 

24 
Subturma b:  a ser divulgado pelo professor Subturma b: leitura do primeiro capítulo da obra 

“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“Apodíctica e dialética” 

III 

28 
set 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor subturma a: leitura dos livros I e II da “Física” de 
Aristóteles. 

01 
out 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor subturma b: leitura dos livros I e II da “Física” de 
Aristóteles. 

IV 

05 
out 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor Subturma a: Leitura do segundo capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“O método da física”, e do segundo capítulo da 
obra “Introdução à filosofia de Aristóteles”, de 
Marie-Dominique Philippe, intitulado “A filosofia 
das realidades físicas”. 

08 
out 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor Subturma b: Leitura do segundo capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“O método da física”, e do segundo capítulo da 
obra “Introdução à filosofia de Aristóteles”, de 
Marie-Dominique Philippe, intitulado “A filosofia 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2020_1/


das realidades físicas”. 

V 

12 
out 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor Subturma a: leitura dos livros I e III da 
“Metafísica” de Aristóteles. 

15 
out 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor Subturma b: leitura dos livros I e III da 
“Metafísica” de Aristóteles. 

VI 

19 
out 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor subturma a: leitura do livro XII da “Metafísica” e 
do primeiro capítulo do livro “Filosofia da 
religião: da Antiguidade aos dias atuais”, intitulo 
“A teologia aristotélica no livro XII da 
Metafísica’”, de minha autoria. 

22 
out 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor subturma b: leitura do livro XII da “Metafísica” e 
do primeiro capítulo do livro “Filosofia da 
religião: da Antiguidade aos dias atuais”, intitulo 
“A teologia aristotélica no livro XII da 
Metafísica’”, de minha autoria. 

  TURMA 1 TURMA 2 

sem 

dia 

mê
s 

MÓDULO 2 - Aristóteles 

Prof. Richard Romeiro 

MÓDULO 1 - Platão 

Prof. Luiz Rouanet 

I 

26 
out 

Subturma a: leitura das “Categorias” de 
Aristóteles. 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 

29 
set 

Subturma b:  leitura das “Categorias” de 
Aristóteles. 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

II 

02 
nov 

Subturma a: leitura do primeiro capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“Apodíctica e dialética” 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 

05 
nov 

Subturma b: leitura do primeiro capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado 
“Apodíctica e dialética” 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

III 

09 
nov 

subturma a: leitura dos livros I e II da “Física” de 
Aristóteles. 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 

12 
nov 

subturma b: leitura dos livros I e II da “Física” de 
Aristóteles. 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

IV 

16 
nov

t 

Subturma a: Leitura do segundo capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado “O 
método da física”, e do segundo capítulo da obra 
“Introdução à filosofia de Aristóteles”, de Marie-
Dominique Philippe, intitulado “A filosofia das 
realidades físicas”. 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 

19 
set 

Subturma b: Leitura do segundo capítulo da obra 
“As razões de Aristóteles”, de E. Berti, intitulado “O 
método da física”, e do segundo capítulo da obra 
“Introdução à filosofia de Aristóteles”, de Marie-
Dominique Philippe, intitulado “A filosofia das 
realidades físicas”. 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

V 
23 

nov 

Subturma a: leitura dos livros I e III da 
“Metafísica” de Aristóteles. 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 



26 
nov 

Subturma b: leitura dos livros I e III da 
“Metafísica” de Aristóteles. 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

VI 

30 
nov 

subturma a: leitura do livro XII da “Metafísica” e 
do primeiro capítulo do livro “Filosofia da religião: 
da Antiguidade aos dias atuais”, intitulo “A 
teologia aristotélica no livro XII da Metafísica’”, de 
minha autoria. 

Subturma a: a ser divulgado pelo professor 

03 
dez 

subturma b: leitura do livro XII da “Metafísica” e 
do primeiro capítulo do livro “Filosofia da religião: 
da Antiguidade aos dias atuais”, intitulo “A 
teologia aristotélica no livro XII da Metafísica’”, de 
minha autoria. 

Subturma b:  a ser divulgado pelo professor 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS (REUNIÕES/ENCONTROS COM OS PROFESSORES) 

  TURMA 1 TURMA 2 

sem 

dia 

mê
s 

MÓDULO 1 - Platão  

Prof. Luiz Rouanet 

MÓDULO 2 Aristóteles 

Prof. Richard Romeiro 

I 

14 
set 

Subturma a: A sofística Subturma a: Lógica e dialética em Aristóteles. 

17 
set 

Subturma b:  A sofística Subturma b:  Lógica e dialética em Aristóteles. 

II 

21 
set 

Subturma a: O problema Sócrates Subturma a: Lógica e dialética em Aristóteles. 

24 
Subturma b: O problema Sócrates Subturma b: Lógica e dialética em Aristóteles. 

III 

28 
set 

subturma a: Platão: os primeiros diálogos 
(Apologia) 

subturma a: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros I e II da 
“Física”) 

01 
out 

subturma b: Platão: os primeiros diálogos 
(Apologia) 

subturma b: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros I e II da 
“Física”) 

IV 

05 
out 

Subturma a: Platão: os primeiros diálogos 
(Eutídron e Críton) 

Subturma a: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros III, VII e VIII 
da “Física”) 

08 
out 

Subturma b: Platão: os primeiros diálogos 
(Eutídron e Críton) 

Subturma b: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros III, VII e VIII 
da “Física”) 

V 

12 
out 

Subturma a: O método elêntico Subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livros I e III 
da “Metafísica”). 

15 
out 

Subturma a: O método elêntico Subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livros I e III 
da “Metafísica”). 

VI 
19 
out 

subturma a: Platão: diaresis e dialética subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livro XII da 
“Metafísica”). 



22 
out 

subturma b: Platão: diaresis e dialética subturma b: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livro XII da 
“Metafísica”). 

  TURMA 1 TURMA 2 

sem 

dia 

mê
s 

MÓDULO 2 - Aristóteles 

Prof. Richard Romeiro 

MÓDULO 1 - Platão 

Prof. Luiz Rouanet 

I 

26 
out 

Subturma a: Lógica e dialética em Aristóteles. Subturma a: A sofística 

29 
set 

Subturma b:  Lógica e dialética em Aristóteles. Subturma b:  A sofística 

II 

02 
nov 

Subturma a: Lógica e dialética em Aristóteles. Subturma a: O problema Sócrates 

05 
nov 

Subturma b: Lógica e dialética em Aristóteles. Subturma b: O problema Sócrates 

III 

09 
nov 

subturma a: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros I e II da 
“Física”) 

subturma a: Platão: os primeiros diálogos 
(Apologia) 

12 
nov 

subturma b: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros I e II da 
“Física”) 

subturma b: Platão: os primeiros diálogos 
(Apologia) 

IV 

16 
nov

t 

Subturma a: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros III, VII e VIII 
da “Física”) 

Subturma a: Platão: os primeiros diálogos 
(Eutídron e Críton) 

19 
set 

Subturma b: A física aristotélica como ciência do 
movimento (apresentação dos livros III, VII e VIII 
da “Física”) 

Subturma b: Platão: os primeiros diálogos 
(Eutídron e Críton) 

V 

23 
nov 

Subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livros I e III da 
“Metafísica”). 

Subturma a: O método elêntico 

26 
nov 

Subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livros I e III da 
“Metafísica”). 

Subturma a: O método elêntico 

VI 

30 
nov 

subturma a: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livro XII da 
“Metafísica”). 

subturma a: Platão: diaresis e dialética 

03 
dez 

subturma b: A Metafísica de Aristóteles e o 
problema do Ser (apresentação dos livro XII da 
“Metafísica”). 

subturma b: Platão: diaresis e dialética 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que realizar 
menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 11, Inciso I da 
Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

 

Avaliação 

Módulo Platão: 

A avaliação será assim dividida: participação nos fóruns, com peso de 25 pontos; comentários e perguntas postados e 



apresentados nos encontros virtuais, com peso de 25 pontos; respostas aos questionários, com peso de 25 pontos; e 
submissão de resumo, com peso de 25 pontos. 

Módulo Aristóteles: 

03 Questionários de verificação de leitura, valendo 20 pontos cada um; e 01 trabalho final relacionado a algum tema 
abordado ao longo do curso, valendo 40 pontos. 

Nota final 

A nota final da atividade remotas será a média aritmética das notas obtidas nos Módulos 1 (Platão) e 2 (Aristóteles) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
ARISTÓELES. Categorias. Introdução, tradução e notas de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. 
 
______. Metafísica. Vol. 2. Tradução de Giovanni Reale com texto grego ao lado. São Paulo: Loyola, 2001. 
 
______. Física I e II. Prefácio, introdução, tradução e comentários de Lucas Angioni. Campinas: Editora da Unicamp, 
2009.   

 

PLATÃO. A defesa de Sócrates. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Abril Cultural (col. Os Pensadores), 1980. O texto em pdf 
será disponibilizado. 

 

PLATÃO, Críton. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3ª. ed. rev. Bilíngue Grego-Português. Belém, PA: Ed. UFPA. O texto em 
pdf será disponibilizado. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MÓDULO 1 
 
BOUDORIS, K. J. (org.). The philosophy of Socrates. Athens: International Center for Greek Philosophy and Culture, 
1991. 

CASERTANO, Giovanni. Sofista. Trad. José Nortolini. São Paulo: Paulus, 2010. 

FRONTEROTTA, F.; BRISSON, L. (orgs.). Platão : Leituras. Trad. João Carlos Nogueira. São Paulo: Loyola, 2011. 

LIMA, Paulo B. de. Platão: uma poética para a filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

MIGLIORI, Maurizio. Il disordine ordinato – La filosofia dialettica di Platone, 2 vs. Brescia, It.: Morcellana, 2013. 

NATORP, Paul. Teoria das ideias de Platão – Uma introdução ao idealismo. 2 vs. Trad. Euclides Calloni e Saulo Krieger. 
São Paulo: Paulus, 2012. 

PERINE, M. Platão não estava doente. São Paulo: Loyola, 2014. 

PLATÃO, Fédon. 3ª. ed. Trad. Carlos Alberto Nunes. Ed. bilíngue português-grego. Belém, PA: UFPA, 2011. 

 

MÓDULO 2 

AUBENQUE, Pierre. O problema do ser em Aristóteles. Tradução Cristina Agostini e Dioclézio Faustino. São Paulo: 
Paulus, 2012. 

BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles. Tradução Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1998. 

______. Perfil de Aristóteles. Tradução José Bortolini. São Paulo: Paulus, 2012. 

OLIVEIRA, Richard. R. “A teologia aristotélica no livro XII da Metafísica”. In Chacon, Daniel R. de A.; Almeida, Frederico 
S. (organizadores).Filosofia da religião: problemas da Antiguidade aos tempos atuais. São Paulo: Loyola, 2020, p. 17-36. 

PHILIPPE, M.-D. Introdução à filosofia de Aristóteles. Tradução Gabriel Hibon. São Paulo: Paulus, 2002. 

ZINGANO, M. (org.) Sobre a Metafísica de Aristóteles - Textos selecionados. São Paulo: Odysseus, 2005. 

 
Aprovado pelo Colegiado do Curso em  ______/_______/_______. 
 
 



 

 

 

Luiz Paulo Rouanet Richard Romeiro Rogério A. Picoli 

Prof. Responsável Prof. Responsável Coordenador do Curso de Filosofia 

 


