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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 -   

Ementa:  

Apresentação do que é a metafísica a partir do estudo de seu nascimento no pensamento 
antigo, de sua fundamentação no pensamento moderno e de sua crítica no pensamento 
contemporâneo. A questão do ser, da verdade e do fundamento. 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 

competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para 

a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

- Fornecer elementos para a análise do problema metafísico. 

- Desenvolver uma consciência crítica com referência aos problemas que estão além do 
conhecimento material. 

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados 

para colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa 

e melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 

 Introdução: 
 

http://lattes.cnpq.br/3088783002373165
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- Esboçando um conceito de metafísica 

- Suas origens 

UNIDADE I: Nascimento da Metafísica no pensamento antigo (séculos VI a.C. até V 
d.C.) 

 

1. Parmênides: a evidência do ser 

2. Platão: a metafísica da Idéia 

3. Aristóteles: os horizontes da filosofia primeira 

4. O último cume da metafísica da antiguidade: a irrupção do Neoplatonismo 

A. A metafísica do Uno em Plotino 

B. A cristianização da metafísica em Agostinho de Hipona 

 

UNIDADE II: Fundamentação da Metafísica na Idade Média (séculos V d.C. até XIV d.C.) 

 

1. Uma época “metafísica”? 

2. O entrecruzamento de duas tradições: filosofia grega e Cristianismo 

3. Anselmo de Aosta e a prova “ontológica” da existência de Deus 

4. Avicena: a metafísica do Ŝifā’ 

5. O objeto da metafísica segundo Tomás de Aquino 

6. Deus existe? As cinco vias de Tomás de Aquino 

7. A idéia de uma scientia transcendens no pensamento escolástico de João Duns Scotus 
(ca. 1265-1308) a Francisco Suarez (1548-1617): a origem da ontologia. 

 

UNIDADE III: Fundamentação da Metafísica no pensamento moderno (séculos XVII-XIX. 

Os séculos XV e XVI são de transição a Modernidade) 

 

1. Descartes: a filosofia primeira segundo o Cogito 

A. Há uma metafísica em Renée Descartes? 

B. As meditações Metafísicas de Descartes 

a) Primeira meditação: daquilo que pode colocar-se em dúvida ou o questionamento da 
metafísica clássica 

b) Segunda meditação: Cogito, ergo sum. A metafísica do Cogito 
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c) Terceira meditação: De Deus, que existe, retorno à metafísica da divindade 

C. O desenvolvimento posterior da dupla metafísica cartesiana 

2. Spinoza e Leibniz: a metafísica da simplicidade e da racionalidade integral 

A. Uma metafísica ética: Spinoza 

B. Uma metafísica “desejada” de formas substanciais: Leibniz 

3. Kant: A Metafísica feita crítica 

A. A metafísica natural 

B. É possível a metafísica como ciência? 

C. Kant e a filosofia transcendental dos antigos: fenômenos e coisas em si 

D. A metafísica da liberdade 

E. A “metafísica” do Bem supremo 

F. Podemos demonstrar a existência de Deus? 

G. O porvir da metafísica segundo Kant 

4. Metafísica depois de Kant? 

 

UNIDADE IV: Crítica à Metafísica no pensamento contemporâneo (séculos XIX até hoje) 

 
1. Heidegger: a ressurreição da questão do ser, mas em nome de uma superação da 

metafísica. A complexidade da abordagem da “metafísica” em Heidegger. 
2. Metafísica a partir de Heidegger. 
 
 

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

- A disciplina "Metafísica I" será dada com base em aulas teóricas, nas quais 

desenvolveremos o eixo temático do programa proposto respeitando a ementa do Projeto 

Pedagógico do curso de Filosofia. Serão lidos e discutidos os textos selecionados como 

fonte (s) da História da Filosofia.  

- Aulas expositivas dialogadas e dinâmicas dadas pelo professor. Trabalhos de grupos com 
base nos conteúdos do programa; Debates; Seminários; Pesquisas.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

São previstas as seguintes modalidades de avaliação: prova escrita individual e um 
trabalho cujo tema será especificado nas primeiras aulas.  
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Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que 

deem conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de 
Giovanni Reale. 3 vol. tradução Marcelo Perine.São Paulo: Loyola,2001-2002. 
OS PENSADORES ORIGINÁRIOS: Anaximandro, Parmêmides, Heráclito. Petrópolis: 

Vozes,1991.  
PLATÃO. Diálogos 3/4: Protágoras – Górgias – O Banquete - Fedão. Tradução de C. Alberto 

Nunes.Pará: Universidade Federal do Pará,1980. 

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

AUBENQUE, P. O problema do Ser em Aristóteles. s.n.d. 
DE LIBERA, A. A Filosofia Medieval.São Paulo:Loyola,1998 
DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
HEIDEGGER, M. Os conceitos fundamentais da Metafísica: mundo, finitude, solidão. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2006. 
____________, Introdução à metafísica. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro Ltda., 

1969. 
PANNENBERG, W. Filosofia e Teologia. Tensões e convergências de uma busca 
comum.São Paulo: Paulinas, 2008.  

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

 

SEMANA I – 03 de março 

- Esboçando um conceito de metafísica 

- Suas origens 

UNIDADE I: Nascimento da Metafísica no pensamento antigo (séculos VI a.C. até V 

d.C.) 

1. Parmênides: a evidência do ser. Leitura e comentário do poema 

 

SEMANA II – 10 de março 

Continuação da leitura do poema de Parmênides: a evidência do ser.  

 

SEMANA III – 17 de março 

 

Platão: a metafísica da Idéia. Leitura seleta do Diálogo “Fédon” 
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SEMANA IV – 07 de abril 

3. Aristóteles: os horizontes da filosofia primeira 

3. Aristóteles: os horizontes da filosofia primeira. Leitura das passagens referentes ao 
objeto da metafísica na obra “Metaísica”. 

 

SEMANA V – 14 de abril 

A Metafísica na Antiguidade tarde: 

A metafísica do Uno em Plotino; 

A cristianização da metafísica em Agostinho de Hipona 
 

SEMANA VI – 21 de abril 

UNIDADE II: Fundamentação da Metafísica na Idade Média (séculos V d.C. até XIV d.C.) 

 

1. Uma época “metafísica”? 

2. O entrecruzamento de duas tradições: filosofia grega e Cristianismo 

3. Avicena: a metafísica do Ŝifā’ 

 

SEMANA VI – 28 de abril 

 

4. O objeto da metafísica segundo Tomás de Aquino: leitura de textos seletos do 

Comentário ao “De Trinitate” de Boécio. 

 

SEMANA VIII – 05 de maio 

 

5. A idéia de uma scientia transcendens no pensamento escolástico de João Duns Scotus 

(ca. 1265-1308) 

 

SEMANA IX – 12 de maio 

 

Prova escrita individual sobre a matéria dada até a aula anterior. 

 

SEMANA X – 19 de maio 

UNIDADE III: Fundamentação da Metafísica no pensamento moderno (séculos XVII-XIX. 
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Os séculos XV e XVI são de transição a Modernidade) 

 
A Metafísica no pensamento de Descartes: a filosofia primeira segundo o Cogito 

B. As meditações Metafísicas de Descartes 

 

SEMANA XI – 26 de maio 

A Metafísica no pensamento de Descartes (continuação) 

a) Primeira meditação: daquilo que pode colocar-se em dúvida ou o questionamento da 

metafísica clássica 

b) Segunda meditação: Cogito, ergo sum. A metafísica do Cogito 

c) Terceira meditação: De Deus, que existe, retorno à metafísica da divindade 

 

SEMANA XII – 02 de junho 

 

O problema da Metafísica em Immanuel Kant. Leitura de textos seletos da obra 

kantiana. (Textos seletos. Petrópolis: ed. Vozes, 2005)   

 

1. A polêmica em torno do tema: Kant como metafísico? 

2. Uma “metaphysica naturalis” 

3. É possível a metafísica como ciência? 

4. A Metafísica depois de Kant.  

 

SEMANA XIII – 09 de junho 

UNIDADE IV: Crítica à Metafísica no pensamento contemporâneo (séculos XIX até hoje) 

 

Heidegger: a ressurreição da questão do ser, mas em nome de uma superação da 

metafísica.  

1. A ambigüidade do termo “metafísica” em Martin Heidegger 

2. A elaboração de uma “Metafísica do Dasein” (1927-1930): 

A. As primeiras interpretações de “Ser e Tempo” e a reação de Heidegger à leitura 

antropologizante 

 

SEMANA XIV – 16 de junho 
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A elaboração de uma “Metafísica do Dasein” (1927-1930) (continuação) 

B. Filosofia a partir da natureza humana 

C. A transcendência do Dasein e a metaphysica naturalis 

 

SEMANA XV – 23 de junho 

 

- A superação da Metafísica em Heidegger (1936) 

 

SEMANA XVI – 30 de junho 

 
A Metafísica a partir de Heidegger. Leitura de textos seletos. 

 

SEMANA VII – 07de julho (eventual reposição de aula) 

 


