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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. O problema do ser em Parmênides e Platão. 

2. A metafísica como sapiência (sophía) e filosofia primeira(prótephilosophía) em Aristóteles. 

3. A metafísica como ciência do ser(ontologia) e como teoria da substância (usiologia) em 
Aristóteles. 

4. A metafísica aristotélica como teologia. 

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: 

- atividade de leitura (roteiro de leitura; arquivos de texto); <arquivo> ou <pasta> 

- atividade de orientação (planejamento; procedimentos); <arquivo> ou <URL> 

- atividade de interlocução (avisos, emails); <avisos> 

- atividade de instrução (videoaulas, audioaulas); <URL> 



- atividade de verificação (apresentar síntese; formular perguntas; responder questionário) <diário> ou 
<questionário> 

- atividade de escrita (fichamento, resumo, resenha, dissertação, ensaio); <tarefa> 

As atividades assíncronas terão início ao término de cada atividade síncrona, devendo viger até o início da 
atividade síncrona subsequente. Tais atividades consistirão na leitura de textos indicados ou postados no 
Portal Didático, que subsidiarão as atividades síncronas. 

 

Atividades síncronas: 

- encontros virtuais semanais pelo <GoogleMeet> conforme cronograma a seguir. 

Os links para acesso à sala de aula virtual onde ocorrerão os encontros virtuais serão disponibilizados no 
Portal Didático da UFSJ 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS 

 

Atividade assíncrona – Duração: 2 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

1ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: o problema do ser em Parmênides. 

Atividade assíncrona – Duração: 2 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

2ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: o problema do ser no Sofista de Platão. 

Atividade assíncrona – Duração: 2 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

3ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: o problema do ser no Sofista de Platão. 

Atividade assíncrona – Duração: 2 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

4ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas –Assunto:o lugar da Metafísica no corpus aristotélico 
e a sua problemática filosófica e hermenêutica fundamental. 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

5ª reunião– Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas –Assunto:a metafísica aristotélica como sapiência 
(sophía) e filosofia primeira (prótephilosophía) 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

6ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: a metafísica aristotélica como sapiência 
(sophía) e filosofia primeira (prótephilosophía) 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

7ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: a metafísica aristotélica como ciência do 
ser enquanto tal (ontologia) e como teoria da substância (usiologia) 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

8ª reunião– Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: a metafísica aristotélica como ciência do 
ser enquanto tal (ontologia) e como teoria da substância (usiologia) 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

9ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: a metafísica aristotélica como ciência do 
ser enquanto tal (ontologia) e como teoria da substância (usiologia) 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

10ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto:a metafísica aristotélica como teologia. 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  

11ª reunião Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: a metafísica aristotélica como teologia. 

Atividade assíncrona – Duração: 3 horas – Estudo do material inserido na plataforma virtual.  



12ª reunião – Atividade síncrona – Duração: 1,5 horas – Assunto: conclusão do curso. 

13ª reunião 

14ª reunião 

 

Atendimento aos estudantes: Mediante solicitação do discente, poderão ser agendados com antecedência 
atendimentos que ocorrerão sempre.... 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Frequência: conforme previsto na Resolução que regulamenta o Ensino Emergencial Remoto, será 
considerado frequente o estudante que realizar ao menos 75% das atividades propostas. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

- dois questionários para verificação de leitura, no valor de 3,0 pontos cada um, e 

- um trabalho final, no valor de 4,0 pontos. 

 

Avaliação substitutiva: a avaliação substitutiva consistirá no reenvio dos questionários para verificação de 
leitura na primeira semana do mês de abril. 
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