
Disciplina filosófica que investiga as condições do conhecimento verdadeiro 

Não deixou nada escrito 

Privilegia as questões morais _> quer saber verdadeiramente o que é a coragem, a covardia, a piedade, a amizade 

Heráclito _> a realidade é mudança, é devir. O ser é múltiplo 

Elaboraram o ideal teórico da democracia

Parmênides _> a realidade é imutável. “O ser é, o não ser não é”. 
O mundo sensível é ilusório, só o mundo inteligível é verdadeiro

“Só sei que nada sei”: posição utilizada nos diálogos para incitar seu opositor  
a cair em contradição

Ironia: “perguntar, fingindo ignorar”

Maiêutica: extrai as ideias de seu opositor

Os sofistas: pouco nos resta dos ensinamentos dos sofistas _> cobravam 
por suas aulas, ao contrário dos filósofos 

Importante papel educativo: sistematizaram o ensino _> elaboração de um currículo de 
estudos: gramática, retórica e dialética

O verdadeiro é o mutável

o verdadeiro é imutável

a verdade é relativa
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Alegoria da caverna representa as etapas da educação  
de um filósofo: das sombras à luz

Substância  _> aquilo que é em si mesmo
Essência: atributo que convém à substância de tal modo que, se lhe faltasse,  
a substância não seria o que é 

Acidente: é o atributo que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é

Matéria _> princípio indeterminado de que o mundo físico é composto

Forma _> é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é _> princípio inteligível 

Potência _> é a capacidade de se tornar alguma coisa

Ato _> é a essência da coisa tal como é aqui e agora

Ciência é conhecimento verdadeiro

Dialética platônica: teoria das ideias 

Teoria da reminiscência: sentidos são apenas ocasião para despertar  
na alma as lembranças adormecidas

Mundo sensível: é percebido pelos sentidos,  
mas não é o verdadeiro 

Mundo inteligível: verdadeiro é a ideia de algo

Sentidos são a primeira fonte de conhecimento _> origem da ideia é a abstração

A verdade consiste na adequação do conceito à coisa real 

Filosofia primeira _> estudar o ser enquanto ser
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ARISTÓTELES

CONCEITOS METAFÍSICOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CONHECIMENTO 



Causa material _> aquilo de que a coisa é feita

Causa eficiente _> aquela que dá impulso ao movimento

Causa formal _> é aquilo que a coisa tende a ser

Causa final  _> aquilo para o qual a coisa é feita
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A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS

Realistas: universal tem realidade objetiva
Realismo moderado: universal só existe formalmente no espírito
Nominalistas: o universal é expresso apenas em um nome
Conceptualista: universais são conceitos, entidades mentais que 
existem no espírito

Aliança entre fé e razão como base do conhecimento 

Valoriza a fé como instrumento de conhecimento 

O que é um universal, essência comum a todas as coisas?

PATRÍSTICA

ESCOLÁSTICA

A QUESTÃO DOS UNIVERSAIS 

FILOSOFIA MEDIEVAL: RAZÃO E FÉ


