
 

 

OBJETIVOS O objetivo do curso é familiarizar o aluno com as teses centrais da metafísica aristotélica. 

Através da leitura e discussão de passagens de algumas das principais obras de Aristóteles, 

como Física, Categorias e Metafísica, serão abordados os conceitos de Substância e 

Essência, a teoria das causas aristotélicas, a distinção entre Forma e Matéria e o par 
conceitual Ato e Potência. 

EMENTA Estudo da obra de Aristóteles através da abordagem dos principais temas de sua filosofia. 

PROGRAMA Em um primeiro momento, analisaremos as divergências entre Aristóteles e seu antecessor 

e mestre Platão, dando enfoque ao tema da separação das Formas e da distinção e 

relacionamento entre Forma e Matéria. Em seguida, passaremos a ler trechos de algumas 

das principais obras de Aristóteles com o objetivo de compreender as articulações e 

desenvolvimentos dos conceitos centrais de sua teoria metafísica. O objetivo imediato é 

compreender a obra de Aristóteles em seu próprio contexto, levando em consideração as 

seguintes questões: Quais problemas Aristóteles pretende solucionar? Quais soluções 

previamente oferecidas Aristóteles está considerando, criticando e debatendo? Quais são as 

respostas oferecidas pelo próprio Aristóteles para o debate no qual ele está inserido? 

Contudo, devido à grande influência exercida pelo pensamento de Aristóteles, 

destacaremos, sempre que possível, a importância histórica da metafísica aristotélica e a 

relevância de algumas de suas teses para os debates metafísicos, tanto da antiquidade 
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quanto contemporâneos. O curso seguirá a seguinte linha expositiva: 

1. As críticas de Aristóteles à concepção de Forma platônica e o problema da 

separação entre Forma e Matéria. 

2. As Categorias e a primeira resposta para o problema da Substância. 

3. O Livro A da Metafísica, o projeto de uma Filosofia Primeira e a crítica aos 

predecessores. 

4. O Livro Gama, a ciência do ser enquanto ser e os princípios lógico-metafíscos da 

Não-Contradição e do Terceiro Excluído. 

5. A Física II e a teoria aristotélica da causalidade. 

6. Os Livros 7, 8 e 9 da Metafísica e as noções fundamentais da metafísica 

aristotélica: Essência e Substância, Ato e Potência e Matéria e Forma 

(hilemorfismo). 

 

AVALIAÇÃO  

CATEGORIA 3 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

 

Aristóteles. Metafísica: Tradução, Comentários e Notas de G. Reale; SP: Loyola, 

2001 
 

Aristóteles. Física I-II: Tradução, Comentários e Notas de L. Angioni; SP: 

Unicampi, 2012 
 

Berti, E.. Estrutura e Significado da Metafíssica de Aristóteles: ; SP: Paulus, 2012 

 
Castro, S.. A Teoria Aristotélica da Substância: ; RJ: Contraponto, 2008 Excluir 

Editar 

 

Natali, C.. Arsitóteles: ; SP: Paulus, 2016  
 

Zingano, M. (org.). Sobre a Metafísica de Aristóteles: Textos Selecionados; SP: 

Odysseus, 2005 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 Será fornecida durante o curso.  
 

 


