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OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Estudo de texto (s) importante (s) de Kant. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Esta disciplina propõe oferecer aos alunos o contato com uma das mais importantes doutrinas da história da 
filosofia, o idealismo transcendental, indispensável para uma adequada formação do graduando em filosofia.  

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

_ Compreender os pressupostos da filosofia transcendental e analisar a crítica das faculdades e a sua relação 
com a possibilidade de uma metafísica como ciência.  

 
Objetivos Específicos:  

_ Desenvolver uma abordagem inicial à filosofia transcendental de Kant, que seja adequada à formação 
discente na graduação em Filosofia, com o apoio frequente da leitura orientada de trechos decisivos do 
“Prefácio”, da “Introdução” e da “Estética Transcendental” da Crítica da Razão Pura, tanto na 1ª (A) como na 
2ª (B) edição:; 
_ Tratar de alguns aspectos relevantes envolvidos no debate histórico em torno do idealismo transcendental, 
desde seu surgimento até os dias atuais, sempre com o apoio de influentes intérpretes e, em particular, de 
alguns brasileiros. 
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5. PROGRAMA 

1. Considerações iniciais 
1.1. Kant e o idealismo alemão  
1.2. “Prefácio” da 1ª edição da Crítica da razão pura 
1.3. “Prefácio” da 2ª edição da Crítica da razão pura 
 
2. A “Introdução” da Crítica da razão pura 
2.1. Conhecimento puro e empírico. 
2.2. A possibilidade, princípios e extensão do conhecimento a priori. 
2.3. Juízos analíticos e sintéticos 
2.4. O problema geral da razão pura. 
2.5. A ideia e divisão de uma crítica da razão pura 
 
3. A “Estética transcendental”. 
3.1. Exposição metafísica e transcendental do espaço  
3.2. Exposição metafísica e transcendental do tempo  
3.3. Explicações e observações gerais 
 
4. Algumas considerações sobre a Lógica transcendental. 
4.1. A Lógica Geral e a Lógica transcendental 
4.2. Sucinta apresentação dos temas tratados na “Analítica” e na “Dialética” da Lógica transcendental; 
 

 

6. METODOLOGIA 

As aulas estão organizadas de acordo com o desenvolvimento argumentativo do material didático básico, a 
Crítica da razão pura, que é utilizado como texto e pretexto para a apresentação e o debate dos diversos 
temas a serem tratados. A partir de leituras cuidadosamente orientadas, indicaremos não somente o que há 
de essencial na doutrina exposta, como também trataremos de questões linguísticas e literárias, exegéticas 
e interpretativas, didáticas e epistemológicas presentes no material didático, no intuito de proporcionar ao 
aluno autonomia no enfrentamento do texto filosófico kantiano. Com a utilização principalmente de quadro, 
giz e recurso audiovisual (data-show), vamos ainda estimular a apresentação de seminários pelos alunos com 
vistas a desenvolver suas capacidades de interpretação, planejamento e exposição de idéias, sempre 
estimulando a participação ampla e respeitosa da turma em diálogos disciplinados.

 

7. AVALIAÇÃO 

O acompanhamento da aprendizagem dos estudantes será feito continuamente e a avaliação do seu 
desempenho será distribuída em três etapas uniformemente distribuídas ao longo do período letivo 
(aproximadamente a cada 05 semanas), constando de um teste inicial no valor aproximado de 25 pontos, 
uma segunda avaliação (teste ou seminário) no valor aproximado de 35 pontos e uma avaliação final (prova 
ou seminário) no valor de 40 pontos. Os testes e a prova serão individuais e sem consulta, enquanto os 
seminários serão realizados em grupo, exceto se o número de alunos não for adequado a isto. Os critérios 
que orientam a avaliação fundam-se na conjunção entre aspectos quantitativos e qualitativos, de tal modo 
que será considerado como suficiente um desempenho que demonstre uma visão rica em relação aos 
principais elementos tratados, assim como certa clareza e perspicácia na compreensão dos assuntos. 
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