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1 OBJETIVO 
  

1.1 Ler e analisar o Livro I dos Comentários de Tomás de Aquino ao Περὶ ψυχῆς/De 
Anima de Aristóteles. Aulas teóricas e expositivas fundamentadas em análises de 
temas lidos referentes aos autores/obra do curso. Outras fontes bibliográficas 
poderão ser citadas ao longo da disciplina. 
 
2 PROGRAMA 
 
2.1 Introdução geral ao tema do De anima. 
2.2 Leitura e análise das lições do Livro I: 
 
• Lição 1: Expõe a dignidade, a utilidade, a ordem desta ciência em relação às 
outras: 
 
- Se o saber for algo bom e honrável, justifica-se estudar a alma; 
A alma humana como objeto de estudo, não mais a alma dos animais ou das 
plantas; 
Levanta as dificuldades e opiniões dos antigos sobre a essência da alma e sua 
unidade.  
 
• Lição 2: Expõe acerca da dificuldade desta ciência e dos vários modos de alma e 
dos seus gêneros: 
 
- Se as paixões são somente da alma, do corpo ou dos dois; 
Se há uma ação própria da alma, sem a ação do corpo; 
Quais considerações sobre as paixões da alma convém ao físico, ao dialético, ao 
matemático e ao metafísico. 
 
• Lição 3: Expõe acerca do movimento e dos sentidos que a alma possui: 
 
- Investiga-se o que existe na alma por natureza, a partir do mover e do sentir; 
Levanta as opiniões dos antigos sobre a alma ser o princípio do movimento nos 
viventes;  



Se a alma é o mesmo que o intelecto, e, portanto, se ele está presente em todos os 
viventes. 
 
• Lição 4: Expõe as opiniões de diversos filósofos e os refuta: 
 
- Levanta a opinião dos antigos sobre os princípios da alma a partir do conhecer e 
do sentir dos entes; 
Se a alma possui todos os elementos materiais já que o semelhante conhece o 
semelhante; 
Se a alma é um número que move a si mesmo, pois é princípio do movimento e do 
conhecimento. 
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4 AVALIAÇÃO  
  
4.1. Consistirá numa resenha crítica de duas laudas sobre algum tema abordado na 
disciplina.  
  
4.2. Envio para o endereço de e-mail: pfaitanin@id.uff.br, com o assunto “Avaliação 
de HFM IV 2022.2”.  


