
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 – Licenciatura

Grau acadêmico: Graduação Turno: Noturno Currículo: 2014

Unidade curricular: Metafísica I

Natureza: Teórica Unidade acadêmica: DFIME Período: 4º
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Teórica: 72 h/a – 66 h Prática: ---------- Total: 72h/a – 66 h

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

As origens do pensamento metafísico no Ocidente. As perspectivas adotadas pelo pensamento de Platão (a
teoria das ideias, a relação entre aparência, essência e princípio) e Aristóteles (a questão da substância e a
teoria da linguagem). Introdução à problematização da metafísica clássica em Kant (o conhecimento empírico
e o a priori).

OBJETIVOS

 Compreender o processo de emergência do pensamento metafísico no Ocidente.
 Discutir as perspectivas platônica e aristotélica no tratamento dos problemas metafísicos.
 Identificar os principais elementos da crítica kantiana à metafísica clássica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- A relação entre essência e aparência no pensamento de Heráclito e Parmênides:

1.1 - O problema do devir e a questão do conhecimento;

2- O Estudo do pensamento de Platão: 

2.1 – O que é filosofia para Platão – Estudo do Fédon;
2.2 - A questão da separação como disjunção e da separação como tensão: análise da alegoria da caverna e 
do Livro VI - alegoria do sol e da linha dividida.

3 - O Estudo do Livro I da Metafísica de Aristóteles:

3.1-A hierarquia dos saberes;
3.2-O que é a Filosofia para Aristóteles;
3.3 – A crítica de Aristóteles ao pensamento que o precedeu.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



Ao final do primeiro bimestre será realizada uma prova objetiva que terá como critérios de avaliação: 1 - a
verificação do conhecimento obtido através das leituras e análises realizadas em aula; 2 - a verificação da
capacidade de articulação dos conceitos e noções trabalhadas de forma objetiva.

Ao final do segundo bimestre será realizada uma prova dissertativa que terá como critérios de avaliação: 1 -
verificar  a  capacidade  de  escrever  na  forma  dissertativa;  2  -  verificar  a  capacidade  de  assimilação  e
concatenação dos conceitos e noções trabalhadas em forma escrita.
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