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Pré-requisito: Carga Horária Semestral: 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas   

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) 

1. Compreender e articular as definições de Metafísica. 
2. Compreender como a metafísica aparece ao longo da história da filosofia: o seu 
nascimento no pensamento antigo, a sua fundamentação no pensamento moderno e a sua 
crítica no pensamento contemporâneo. 

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) 

1. O surgimento da metafísica: 

- Platão: a relação entre filosofia e educação e a separação entre essência inteligível e 
aparência sensível. Mito da caverna. 
- Aristóteles: o “ser enquanto ser. 
2. A fundamentação da metafísica: 
- Descartes: a dúvida metódica e a consciência como princípios do conhecimento; 
- Kant: como é possível a metafísica como ciência e os juízos sintéticos a priori; 
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- Hegel: a ciência da lógica. 
3. A crítica da Metafísica: 
- Nietzsche: crítica ao platonismo-cristão e a transmundanidade da metafísica; 
- Heidegger: a constituição onto-teo-lógica da metafísica e o esquecimento do ser. 

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

1. Leitura, interpretação e relatório dos textos indicados na bibliografia; 
2. Seleção de textos, palestras e podcasts disponíveis on-line; 

3. Utilização de meios digitais e ferramentas tecnológicas, tais como chat, reuniões virtuais, 
lives, grupo de WhatsApp e e-mail; 
4. Reunião deste conteúdo em um blog que o professor já mantém para atividades 
didáticas. 
As aulas serão ministradas na plataforma Classroom. 
Atividades síncronas: aula expositiva de 2h por semana. 
Atividades assíncronas: 2h por semana. 

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) 

A avaliação vai priorizar a realização de atividades periódicas, tais como: 
- fichamentos e relatórios de leituras; 
- produção de pequenos textos a partir de questões formuladas sobre o conteúdo abordado; 
- participação nas discussões dos encontros remotos síncronos, bem como nas ações 
assíncronas (grupo de WhatsApp, chat, blog e e-mail); 
Haverá também duas atividades programadas: uma prova e a produção individual de um 
artigo de três a cinco páginas. 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

1. HEIDEGGER, Martin. Introdução à metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1978; 
2. NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000; 

3. PLATÃO. A república. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. 

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) 

1. ARISTÓTELES. Metafísica. Porto Alegre: ed. Globo, 1969. 
2. DESCARTES. Meditações sobre Filosofia Primeira. Campinas: ed. da Unicamp, 2004. 
3. HEIDEGGER, Martin. A superação da metafísica. Em: Ensaios e conferências. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
4. HEIDEGGER, Martin. A constituição onto-teo-lógica da metafísica. Em: Heidegger. São 
Paulo: Abril Cultural (Os pensadores), 1979. 
5. KANT, Immanuel. Os progressos da metafísica. Lisboa: Edições 70, 1985. 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 
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- Unidade I: O surgimento da metafísica: 
 

Semana 01: Platão: a relação entre filosofia e educação; 
 

Semana 02: Leitura do “Mito da caverna”, em A república, Livro VII; 
 

Semana 03: A separação entre essência inteligível e aparência sensível: o platonismo; 

Semana 04: Aristóteles e a questão do “ser enquanto ser”; 

Semana 05: Prova escrita. 

 
 

- Unidade II: A fundamentação da metafísica no pensamento Moderno: 
 

Semana 06: A dúvida metódica e a consciência como princípios do conhecimento; 

Semana 07: O sujeito e a autonomia do pensamento; 

Semana 08: Kant: como é possível a metafísica como ciência; 

Semana 09: A razão pura e a questão dos juízos sintéticos a priori; 

Semana 10: O espírito e a ciência da lógica em Hegel: o pensamento que se pensa. 

 
 

- Unidade III: A crítica da metafísica: 
 

Semana 11: Nietzsche e crítica ao platonismo-cristão; 
 

Semana 12: O espírito de vingança, a vontade de verdade e a transmundanidade; 

Semana 13: Heidegger: a constituição onto-teo-lógica da metafísica; 

Semana 14: A metafísica como esquecimento do ser; 
 

Semana 15: Conclusão e entrega dos artigos. 

 


