
 

 
 

Disciplina Metafísica    Prof. Dr. Anselmo Tadeu Ferreira 

Área (s) de  
Concentração 

Filosofia Código PGF004 

Carga Horária 60 Créditos 04 Tipo Optativa Nível M/D 

 
Objetivos: 
Geral: 
Conhecer e discutir a temática do ser, do problema do ser a partir de sua formulação 
na filosofia grega até as reelaborações nas épocas e autores posteriores. 
 
Específicos: 
Estudar alguns autores importantes na transição do período medieval ao período 
moderno da discussão sobre a natureza da metafísica 
 

 
Ementa: 
Estudo das teses sobre o Ser a partir da conceituação da metafísica e da ontologia 
 

 
Conteúdo Programático:  
1. O ser e o um: origem do tema do ser na filosofia grega. 
2. Ser e substância: a metafísica aristotélica 
3. Essência e existência: a retomada aristotélica na idade média 
4. Ser e existência: Tomás de Aquino e a metafísica 
5. A metafísica como sistema: Francisco Suárez  
6. O estatuto da metafísica na filosofia moderna 
7. Conhecimento e existência 
8. Apêndice: rumos da metafísica contemporânea 
9. Encerramento: avaliação 

 

 

Metodologia: 

1)  Atividades síncronas:  

- Conferências online com os alunos, uma vez por semana com duração de 2 horas no 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/anselmo-tadeu-ferreira, para (a) 

exposição do texto pelo professor (45 minutos); (b) discussão do texto com os 

discentes (45 minutos); (c) apresentação de breve seminário por um ou dois discentes 

(30 minutos); às quintas-feiras, das 14:30 às 17h. 

- Orientação individual (1 hora semanal). Os alunos que desejarem ou necessitarem 

de orientação individual poderão solicitar encontro privado com o professor pela 

mesma plataforma.  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/anselmo-tadeu-ferreira


Carga horária das atividades síncronas: 27 horas (3 horas por semana) 

 

2) Atividades assíncronas / práticas: Carga Horária prevista. 

- Leitura de um capítulo dos textos a serem estudados e discutidos em sala (o texto 

enviado por email e disponibilizado na sala do Google Classroom); (2 horas) 

- Estudo dirigido a partir de questões postas ao texto pelo professor e pelos alunos (1 

hora) 

- Preparação (por cada aluno) de uma pequena exposição de um dos capítulos a ser 

apresentada durante as reuniões on line. (40 minutos) 

-Envio de material de aprofundamento (textos e vídeos) por email e pela plataforma 

Google Classroom 

Carga horária das atividades assíncronas: 33 horas (3 horas e 40 minutos por semana) 

 

 

Plataforma(s) e mídia(s) social(is) a serem adotadas: 

Para as reuniões ao vivo: plataforma RNP   

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/anselmo-tadeu-ferreira) 

 

Para envio e recebimento de materiais:  Google Classroom / Youtube 

 

Forma de avaliação: 

- Apresentação de seminário ao longo do curso (40 pontos) 

- Trabalho escrito ao final do curso (60 pontos)  

 

 
Bibliografia: 

 
Textos base do curso: 
 
GILSON, ETIENNE. Being and some philosophers. Toronto, Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, 1952. 
COURTINE, JEAN-FRANÇOIS. Suarez et le systeme de la Metaphysique. Paris, PUF, 
1990. 
 
Textos de apoio: 
 
ARISTÓTELES. Metafísica: 3 volumes. São Paulo: Loyola, 2014. (tradução de Giovanni 
Reale/Marcelo Perine) 
TOMÁS DE AQUINO. In duodecim libros metaphysicorum Aristotelis expositivo. 
Roma/Turim:Marietti, 1950. 
GILSON, Étienne. O espírito da filosofia medieval. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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