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OBJETIVOS O objetivo do curso é abordar os temas da unidade, da identidade, da multiplicidade, da               
causalidade e da substância, tal como tratados por alguns dos filósofos da Antiguidade             
grega. 

EMENTA O curso será dividido em duas partes. Na primeira parte, veremos como Heráclito             
introduziu no pensamento filosófico alguns dos assuntos listados acima, a saber, os temas             
da unidade, da identidade e da multiplicidade. Examinaremos o conjunto de seus            
fragmentos, buscando produzir uma análise detalhada de seu texto e uma reconstrução            
heterodoxa de seu pensamento. Em seguida, veremos como Platão herdou e problematizou            
o tratamento dado por Heráclito às referidas questões filosóficas.  
Na segunda parte do curso, procuraremos compreender a abordagem aristotélica das           
mesmas questões, acrescentando-lhes ainda os temas da causalidade e da substância, que            
são, em última instância, as propostas aristotélicas para solucionar alguns dos problemas            
gerados pelo conjunto das obras de seus predecessores. Tentaremos ainda reconstruir as            
críticas que Aristóteles dirige tanto a Heráclito quanto a Platão, a fim de produzir uma               
análise aprofundada de suas próprias propostas filosóficas dentro dos campos mencionados           
acima.  

PROGRAMA - Fragmentos de Heráclitos: aspectos gerais e leitura detalhada de fragmentos           
selecionados.  
- Crátilo, de Platão: a obra, características literárias, datação e papel dentro do corpus              
platonicum, temáticas desenvolvidas. Panorama histórico. Heráclito e Platão. Leitura         
detalhada de trechos selecionados. 
- Categorias, de Aristóteles: a obra, temáticas desenvolvidas. A herança das discussões            
pré-socráticas. A discussão com Platão. Aspectos gerais e leitura detalhada de trechos            
selecionados. 
- A Metafísica de Aristóteles, Livro VI: a obra, temáticas desenvolvidas. Aspectos gerais e              
leitura detalhada de trechos selecionados. 
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