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Curso: Bacharelado Componente curricular: 

PPC antigo: Tópicos de 
Filosofia: A Dialética 
Transcendental de Kant 

PPC novo: Tópicos de 
Metafísica: A Dialética 
Transcendental de Kant 

Período: 2020/1 

EMENTA (PPC antigo): Disciplina de tema variado: O curso se propõe a desenvolver Tópicos 
Especiais de Filosofia, a partir de textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas 
em andamento no departamento de filosofia. 

EMENTA (PPC novo): O curso se propõe a desenvolver tópicos de metafísica, a partir de 
textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento na Faculdade de 
Filosofia. 

Conteúdos: 

1. A concepção geral da Dialética Transcendental 

1.1. A distinção entre analítica e dialética 

1.2. O conceito de ilusão transcendental  

1.3. A concepção do uso lógico e do uso puro (“real”) da razão 

1.4. O conceito de ideia transcendental 

1.5. O sistema das ideias transcendentais 

2. A reconstrução crítica das disciplinas da metafísica transcendente 

2.1. Apercepção transcendental e a ideia da alma 

2.2. A estrutura geral das antinomias cosmológicas 

2.3. A solução das antinomias matemáticas e dinâmicas 

2.4. O conceito de Deus como ideal transcendental 

2.5. A crítica kantiana das provas da existência de deus 

Unidade 1: 

Período: 31/08/2020   a  28/10/2020 

Objetivo da 
unidade 

Atividades 
previstas 

Tipo de 
interação/ 
recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

OBJETIVO 
GERAL: 
Introduzir à 
Dialética 
Transcendental 
de Kant 

OBJETIVOS 
ESPECIFÍCOS: 
Compreender o 
contexto 
sistemático e o 

1) Atividades 
síncronas (2 
horas por 
semana no 
Google Meet, 
quinta-feira a 
partir das 
18h45): Aulas 
expositivo-
dialogadas; 
interpretação e 

A disciplina será 
realizada no 
Google 
Classroom e no 
Google Meet. O 
código da turma 
no Google 
Classroom e o 
link da turma no 
Google Meet 
serão enviados 

Respostas a 
perguntas 
referentes a 
trechos do texto 
de Kant que 
foram discutidos 
na atividade 
síncrona ou que 
devem ser lidos 
na atividade 
assíncrona. As 

A avaliação será 
realizada através 
das atividades 
assíncronas. 
Duas das 
respostas do 
aluno às 
perguntas feitas 
pelo docente 
para as 
atividades 
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objetivo da 
Dialética 
Transcendental; 
entender o 
argumento 
kantiano acerca 
da origem 
racional dos 
conceitos 
metafísicos (1.1. 
a 1.5. dos 
Conteúdos).  

 

reconstrução 
argumentativa 
de trechos 
centrais da 
Dialética 

Transcendental. 

2) Atividades 
assíncronas (2 
horas por 
semana): tarefas 
de leitura e de 
escrita. Os 
textos escritos 
pelos alunos 
devem 
responder uma 
pergunta que se 
refere a um texto 
de Kant que foi 
discutido na 
atividade 
síncrona ou que 
deve ser lido na 
parte assíncrona 
das atividades. 

aos alunos por 
e-mail.  

 

respostas devem 
ser produzidas 
na parta 
assíncrona das 
atividades. 

assíncronas 
serão avaliadas, 
a nota referente 
a essa unidade 
sendo a média 
aritmética 
dessas duas 
notas. 

 
Unidade 2: 

 
Período: 29/10/2020   a  17/12/2020 

Objetivo da 
unidade 

Atividades 
previstas 

Tipo de 
interação/ 
recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação  

Discutir a crítica 
kantiana dos 
argumentos da 
Psicologia 
Racional, da 
Cosmologia 
Racional e da 
Teologia 
Racional (2.1. a 
2.5. dos 
Conteúdos). 

1) Atividades 
síncronas (2 
horas por 
semana no 
Google Meet, 
quinta-feira a 
partir das 
18h45): Aulas 
expositivo-
dialogadas; 
interpretação e 
reconstrução 
argumentativa 
de trechos 
centrais da 
Dialética 
Transcendental. 

2) Atividades 
assíncronas (2 

A disciplina será 
realizada no 
Google 
Classroom e no 
Google Meet. O 
código da turma 
no Google 
Classroom e o 
link da turma no 
Google Meet 
serão enviados 
aos alunos por 
e-mail.  

 

Respostas a 
perguntas 
referentes a 
trechos do texto 
de Kant que 
foram discutidos 
na atividade 
síncrona ou que 
devem ser lidos 
na atividade 
assíncrona. As 
respostas devem 
ser produzidas 
na parta 
assíncrona das 
atividades. 

A avaliação será 
realizada através 
das atividades 
assíncronas. 
Duas das 
respostas do 
aluno às 
perguntas feitas 
pelo docente 
para as 
atividades 
assíncronas 
serão avaliadas, 
a nota referente 
a essa unidade 
sendo a média 
aritmética 
dessas duas 
notas. A média 
final é a média 
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horas por 
semana): tarefas 
de leitura e de 
escrita. Os 
textos escritos 
pelos alunos 
devem 
responder uma 
pergunta que se 
refere a um texto 
de Kant que foi 
discutido na 
atividade 
síncrona ou que 
deve ser lido na 
parte assíncrona 
das atividades. 

aritmética das 
notas obtidas 
nas unidades 1 e 
2. 
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