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EMENTA 

A partir da leitura de textos clássicos da História da Filosofia, esta disciplina tem por 
objetivo: (1) a introdução de temas básicos da filosofia; (2) o exercício de ferramentas 
formais da análise filosófica e da interpretação de textos filosóficos; (3) o exercício de 
habilidades discursivas (de exposição e discussão) ligadas à interpretação e transmissão da 
filosofia; (4) a introdução de dificuldades básicas ligadas à transmissão da Filosofia. 

 
 
PROGRAMA 
O curso pretende oferecer uma introdução a conceitos e problemas clássicos da filosofia 
especulativa, ou metafísica, tal como tratados e discutidos no período moderno da história 
da filosofia, através de uma leitura dos Prolegômenos a toda metafísica futura que se possa 
apresentar como ciência, de Immanuel Kant. O texto de Kant permitirá realizar uma 
apresentação sistemática desses temas apoiada na topologia kantiana das faculdades; assim, 
serão tratados sucessivamente os conceitos de espaço e tempo (sensibilidade), substância e 
causalidade (entendimento), e alma, liberdade e Deus (razão).  Ao mesmo tempo, a 
exposição kantiana permitirá abordar importantes questões epistemológicas ligadas à 
fundamentação da matemática, da física e da própria metafísica. Por fim, sempre que 
necessário, o tratamento kantiano dessas questões será contrastado com o de seus 



predecessores tanto na vertente racionalista como empirista, oferecendo um esboço 
preliminar do panorama filosófico de todo o período. 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

– Apresentação do curso, contextualização da filosofia de Kant no âmbito da 
filosofia moderna. 

– Apresentação sumária do projeto crítico kantiano enquanto confluência das 
vertentes racionalistas e empiristas da filosofia moderna.  

– Leitura do Preâmbulo dos Prolegômenos. 

– Primeira Parte da questão transcendental: espaço, tempo e a natureza da cognição 
matemática. 

– Segunda Parte da questão transcendental: substância, causalidade e as bases de 
uma ciência pura da natureza. 

– Terceira Parte da questão transcendental: a Metafísica espontânea e as ideias de 
alma, liberdade e Deus. 

– Solução da questão geral dos Prolegômenos: como é possível a Metafísica como 
ciência. 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
TEXTO-BASE 
Original alemão: 
 
KANT, Immanuel. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft 
wird auftreten können – Ed. Karl Vorländer, 6. ed., Leipzig: Felix Meiner, 1920. 
 
Disponível em 
http://rapidshare.com/files/364575233/Kant_Prolegomena__Vorlaender_1920_.pdf 
(texto em domínio público) 
 
Será disponibilizada para os estudantes a tradução para o português preparada pelo 
professor da disciplina. Alternativamente, pode ser consultada a tradução portuguesa: 
 
KANT, Immanuel. Prologómenos a Toda a Metafísica Futura (Trad. Artur Morão). 
Lisboa: Edições 70, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO 
 
Textos de apoio adicionais serão indicados oportunamente em sala de aula. 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Trabalho Final sobre a matéria da disciplina 
 



HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Quartas-feiras das 16:00 às 18:00.  
 


