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Laboratório de Estudos de Idealismo Alemão 

Linha de pesquisa do 

grupo de pesquisa 

vinculado ao projeto: 

Metafísica 

Categoria do projeto: (  ) projeto em andamento, já cadastrado na PRPI 

(  ) projeto não iniciado, mas aprovado previamente 

( x ) projeto novo, ainda não avaliado 

Palavras-chave: Kant, Dialética Transcendental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa é uma proposta de continuidade da minha Tese de doutorado defendida em 

2016. Algumas questões não foram desdobradas em um grau de detalhamento maior pela 

própria natureza dos capítulos da Tese e pelo tempo destinado para defesa da mesma. Este 

projeto traz uma proposta de pesquisa que visa desdobrar os capítulos da Tese referida 

em artigos que detalhem melhor as sugestões de novas abordagens interpretativas sobre 

temas encontrados na Dialética Transcendental da Crítica da Razão Pura de Kant. Na 

primeira fase da pesquisa, o objeto principal será a representação do incondicionado 

dentro da Crítica da Razão Pura. Defender-se-á uma função imprescindível do 

incondicionado para elaboração das atividades lógica e transcendental da razão 

especulativa. A partir da definição da função do incondicionado, apresentar-se-á, sob uma 

nova ótica, a exposição de uma nova abordagem para os seguintes temas, que comporão 

a segunda fase da pesquisa: 1) a origem de conceitos transcendentes de modo necessário 
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no pensamento; 2) a definição de aparência transcendental; 3) a elaboração e solução da 

antinomia da razão pura; 4) a definição de liberdade transcendental; 5) a exposição da 

função da razão especulativa no estabelecimento do conhecimento científico. Os temas 

(1) e (2) serão abordados através da exposição da função da representação do 

incondicionado no desenvolvimento da derivação subjetiva das ideias transcendentais 

realizada por Kant na Crítica da Razão Pura de A293/B349 a A338/B396. Os temas (3) e 

(4) serão tradados através da investigação do A Antinomia da Razão Pura, segundo 

capítulo do segundo livro da Dialética Transcendental, de A405/B432 a A568/B596. O 

tema (5) será estudado a partir do Apêndice da Dialética Transcendental, de A642/B670 

a A705/B733. Neste trecho da Dialética, será mostrado detalhadamente que a razão 

especulativa tem uma função imprescindível para o conhecimento científico. Defender-

se-á, em última análise, que todos esses temas são fundamentados em uma afirmação de 

fundo que perpassa toda Dialética Transcendental, a saber, que o incondicionado pode ser 

determinado como elemento transcendental com um uso empírico regulativo de toda 

experiência para o estabelecimento de uma unidade sistemática de todo conhecimento 

objetivo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

Propor uma nova leitura da Dialética Transcendental a partir de um estudo dirigido sobre 

a representação do incondicionado (Das Unbedingt) na Crítica da Razão Pura de Kant. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

a. Mostrar que para Kant, na Crítica da Razão Pura, a representação do 

incondicionado deve ser determinada como elemento transcendental com um uso 

empírico regulativo de toda experiência para o estabelecimento de uma unidade 

sistemática de todo conhecimento objetivo. 

b. Propor uma interpretação de como se originam conceitos transcendentes de modo 

necessário no pensamento;  
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c. Propor uma nova abordagem sobre o conceito de aparência transcendental a partir 

de um diálogo com a tese elaborada por Michelle Gilmore-Grier, PHD da 

Universidade de San Diego/EUA;  

d. Apresentação de uma nova elaboração interpretativa das antinomias da razão 

pura; 

e. Propor uma interpretação sobre a distinção entre as liberdades transcendental e 

prática; 

f. Expor a tese da importância da representação do incondicionado para a função da 

razão especulativa no estabelecimento do conhecimento científico através de um 

uso heurístico de seus princípios. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa realizar-se-á a partir da leitura da Crítica da Razão Pura em paralelo 

com a minha Tese de doutorado. As conclusões da Tese serão confrontadas com as 

asserções encontradas nas obras principais de Henry Allison e Michelle Grier sobre o 

tema. Durante a pesquisa serão feitas leituras secundárias de comentadores da Dialética 

Transcendental. De acordo com o desdobramento da pesquisa essas interpretações podem 

ser trazidas para a elaboração dos artigos que apresentação o detalhamento das novas 

abordagens sugeridas. As obras em questão estão descritas na bibliografia deste projeto. 

Além disso, será feito um levantamento das últimas publicações sobre esse tema para 

possíveis aproximações ou confrontos. Nos trechos em que certas relações lógicas 

desenvolvidas na Dialética não estão claras, será estabelecido um paralelo auxiliar com 

as obras kantianas sobre lógica geral, como na Jäsche-Logik, por exemplo. 

Dessa sorte, o caminho/método tomado para chegar nos objetivos descritos no 

item (2) deste projeto serão: 

Para atingir os objetivos (b) e (c) realizar-se-á a leitura do primeiro capítulo da 

Tese, intitulado: A função do incondicionado na genealogia das ideias transcendentais. 

Além disso, será retomada a leitura dos parágrafos A293/B349 a A338/B396 da Crítica 

da Razão Pura, com o intuito de identificar a função da representação do incondicionado 

no desenvolvimento da derivação subjetiva das ideias transcendentais. Essa passagem é 
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imprescindível para a compreensão de como conceitos transcendentes são produzidos de 

modo necessário pela influência da razão especulativa. A partir dessa derivação, será 

defendida uma definição da aparência transcendental. A determinação desse último 

conceito é indispensável para a compreensão das teses apresentadas na Antinomia, assim 

como da relação entre as liberdades transcendental e prática. Além disso, possibilita a 

exposição da função da razão especulativa em relação ao conhecimento científico. 

Os objetivos (d) e (e) serão abordados na leitura do segundo capítulo da tese, 

intitulado: A função do incondicionado na antinomia da razão pura. Em paralelo será 

estudado a A Antinomia da Razão Pura, segundo capítulo do segundo livro da Dialética 

Transcendental, de A405/B432 a A568/B596. Esse trecho revela uma das mais 

importantes funções do incondicionado na solução da antinomia na qual a razão se enreda 

ao inferir conclusões acerca da determinação do conceito de mundo. A pesquisa voltar-

se-á para a interpretação do conceito de antinomia e uma definição de liberdade 

transcendental. Será detalhado a proposta de interpretação que afirma que sem o 

incondicionado Kant não só não solucionaria a antinomia da razão pura, como nem sequer 

poderia ter elaborado o problema em questão. Ver-se-á também que, sem a representação 

do incondicionado, a razão não exigiria para si o conceito de liberdade. 

 Os objetivos (a) e (f) serão atingidos como corolário da pesquisa dos demais temas 

e serão apresentados através da defesa da tese, obtida a partir do estudo do Apêndice da 

Dialética Transcendental, de A642/B670 a A705/B733, de que a razão especulativa tem 

uma função imprescindível para o conhecimento científico. Para isso, serão desdobradas 

as asserções realizadas no terceiro capítulo da tese, intitulado: A função da representação 

do incondicionado na elaboração do conhecimento. O estudo dessa parte da Tese permite 

que seja detalhado como a razão especulativa exerce uma função necessária para o 

estabelecimento do conhecimento científico. Além disso, mostra que essa função da razão 

só é possível porque Kant introduziu o conceito do incondicionado como elemento 

transcendental com um uso empírico regulativo de toda experiência. 

 

4. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS OU DE 

INOVAÇÃO DO PROJETO 
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A Crítica da Razão Pura de Kant é uma obra bastante trabalhada em projetos de 

pesquisa. Nos últimos anos, parte das teses da Lógica Transcendental foram revisadas, 

principalmente a Dialética Transcendental. Com isso, verifica-se atualmente uma 

necessidade de uma análise minuciosa das teses encontradas na Dialética, principalmente 

da parte que trata da derivação de conceitos transcendentes a partir de um uso hiperbólico 

das cadeias de raciocínios silogísticos. H. Allison, um dos mais dedicados e reconhecidos 

pesquisadores atuais da obra de Kant, em um livro publicado agora em 2004, afirma que 

só nos últimos anos essa parte da lógica kantiana está sendo analisada de modo preciso. 

Este projeto tem como objetivo estabelecer novos paradigmas de interpretação dos 

conceitos utilizados por Kant na Dialética Transcendental, contribuindo, assim, para uma 

melhor compreensão de certos problemas herdados da metafísica clássica. O objetivo de 

fundo dessa pesquisa será mostrar que não haveria conhecimento científico da natureza 

sem a admissão de conceitos transcendentes que funcionem como princípios regulativos. 

Esses conceitos transcendentes têm um uso heurístico que permite a sistematização do 

conhecimento e o estabelecimento das ciências. Essa tese de fundo tem um certo caráter 

original pelo caminho sugerido através da investigação da representação do 

incondicionado. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Cronograma para 12 meses de pesquisa de agosto de 2018 a julho de 2019: 

1.  Primeira Fase: objetivos (b) e (c). De agosto de 2018 a novembro de 2018. 

2. Segunda Fase: objetivos (d) e (f). De dezembro de 2018 a março de 2019. 

3. Terceira fase: objetivos (a) e (f). De abril de 2018 a julho de 2019. 

4. Quarta fase: elaboração do relatório final. Julho de 2019. 

 

 



 
6 

REFERÊNCIAS 

 

Obras Principais: 

 ALLISON. Kant's Transcendental Idealism, revised and expanded version. 

New Haven: Yale University Press, 2004. 

 CORIOLANO, Ericsson V. A Representação do Incondicionado na Crítica da 

Razão Pura. Tese (Douturado em Filosofia) – Universidade Federal do Ceará. 

Fortaleza/Ce, 2016. 

 KANT, I. Gesammelte Schriften: herausgegeben von der Deutschen 

Akademie der Wissenschaften, anteriormente Königlichen Preussischen 

Akademie der Wissenschaften, 29 vols. Berlin: Walter de Gruyter, 1902. 

http://www.korpora.org/kant/verzeichnisse-gesamt.html 

 _____. Crítica da Razão Pura. Trad.: Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.  

 GRIER, M. Kant’s Doctrine of Transcendental Illusion. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2001. 

 

Obras Complementares: 

 ADICKES, E. Kant und das Ding an sich. Berlin: Panverlag Rolf Heise, 1924. 

 ALLISON, H. Things in Themselves, Noumena and the Transcendental 

Object. In: Dialetica, vol. 32, n.1, 1978. p. 41-76. 

 ALLISON. Kant´s theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press, 

1990. 

 ALLISON. Kant's Transcendental Idealism. An Interpretation and Defense. 

New Haven/London: Yale University Press, 1983. 



 
7 

 AMERIKS, Karl. The Critique of Metaphysics: Kant and Traditional 

Ontology. In: The Cambridge Companion to Kant, ed. Paul Guyer. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992, pp. 249-279. 

 BECK, L.W. A Commentary on Kant´s Critique of practical reason. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1960. 

 BENNETT, J. Kant´s Dialectic. Cambridge University Press, 1974. 

 BUCHDAHL, Gerd. Kant and the Dynamics of Reason. Oxford and Malden: 

Blackwell, 1992; 

 CAIMI, Mario. La función regulativa del ideal de la razón pura. en: Dianoia, 

XLII, México, 1997,  pp. 61- 79 

 CAIMI, Mario. Zur metaphysischen Deduktion der Ideen in der Kritik der 

reinen Vernunft. In.: Methodus No. 7. Edited by Rainer Enskat. 2013. 

 ESTEVES, Julio César Ramos. Kant tinha de Compatibilizar Tese e Antítese 

da 3ª Antinomia da “Crítica da Razão Pura”? Analytica, Rio de Janeiro, vol. 

2, n. 1, pp. 123-173, 1997.  

 FICHER, Kuno. A Commentary Kants Critick of the Pure Reason. Translated: 

from the History of Modern Philosophy by Mahaffy, John Pentland. London: 

Longmans, Gkeen, & Co, 1866. 

 GIL, F. (Org.) Recepção da Crítica da Razão Pura. Antologia de Escritos so-

bre Kant (1786-1844). Lisboa: Calouste Gulbekian, 1992. 

 GUYER, Paul. Kant and the Claims of Knowledge. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987. 

  GUYER, Paul. The Unity of Reason: Pure Reason as Practical Reason in 

Kant's Early Conception of the Transcendental Dialectic. In: The Monist, Vol. 

72, No. 2, Kant's Critical Philosophy, pp. 139-167, 1989. 



 
8 

 HEIMSOETH, H. Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants 

Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Walter de Gruyter, 1967. 

 HINSKE, Norbert. Kants Begriff Der Antinomie Und Die Etappen Seiner 

Ausarbeitung. In: Kant-Studien. Ed. by Baum, Manfred / Dörflinger, Bernd / 

Klemme, Heiner F.. Volume 56, Edições 3-4. Alemanha, Jan 1965. 

 HINSKE, Norbert. Kants Rede vom Unbedingten und ihre Philosophischen 

Motive. Philosophie der Subjektivität. Zur Bestimmung des neuzeitlichen 

Philosophierens. Ed. M. Baumgartner and W. G. Jacobs. Stuttgart: Frommann-

Holzboog, 1989. 

 HÖFFE, O. Kant’s Critique of Pure Reason the Foundation of Modern 

Philosophy. Studies in German Idealism, volume 10. Heidelberg, London e New 

York: Springer, 2010. 

 HONNEFELDER, Ludger. Einführung. In: Kolloquium 5: Probleme der 

Unbedingtheit. Philosophie der Subjektivität. Zur Bestimmung des neuzeitlichen 

Philosophierens. Ed. M. Baumgartner and W. G. Jacobs. Stuttgart: Frommann-

Holzboog, 1989. 

 JACOBI, Friedrich Heinrich. David Hume über den Glauben, oder Idealismus 

und Realismus. Ein Gespräch. In: Jacobis Werke, F. Roth, F. Köppen (Eds.). 2. 

Vol.  Leipzig: Fleischer, 1815. 

 JACOBI, Friedrich Heinrich. Sobre o idealismo transcendental. Trad. Almeida, 

L. In: GIL, F. (Org.) Recepção da Crítica da Razão Pura. Antologia de Escritos 

sobre Kant (1786-1844). Lisboa: Calouste Gulbekian, 1992. 

 KANT, Imamnuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Valério Rohden. 2ª edição 

bilíngue. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. 

 _____. Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. V. Rohden e A. Marques. Rio de 

Janeiro. Forense Universitária, 1993. 



 
9 

 _____. Dissertação de 1770, seguida de Carta a Marcus Herz. Prefácio, tradu-

ção e notas de L. Ribeiro dos Santos e António Marques. Lisboa, Imprensa Naci-

onal-Casa da Moeda, 1985. 

 _____. Manual dos Cursos de Lógica. Tradução de Fausto Castilho. 2ª edição 

bilíngue. Campinas, SP: Editora UNICAMP; Uberlândia, MG: Edufu, 2002.  

 _____. Os Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. Tradução 

de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1990. 

 _____. Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se 

como ciência. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1988. 

 _____. Os Progressos da Metafísica. Tradução de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 

1985. 

 KAUARK-LEITE, P. Ciência empírica, causalidade e razão suficiente em 

Kant. Revista Estudos Kantianos, Marília, v. 2, n. 2, p. 183-200, Jul./Dez., 2014. 

 KLEMME, H. Kants Philosophie des Subjekts. Systematische und 

entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Verhältnis von 

Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Hamburg 1996 (Kant-Forschungen, 

Bd. VII). 

 LONGUENESSE, B. La Deconstruction Kantienne du Príncipe de Raison Su-

ffisante. Enrahonar: Quaderns de Filosofía 36, p. 43-63. New York University, 

2004 

 LOPARIC, Zeljko. Kant's Dialectic. In: Noûs, Vol. 21, No. 4, pp 573-593, 1987. 

 LOPARIC, Zeljko. The logical Struture of the First Antinomy. In: Kant-

Studien, v. LXXXI, N. 3, pp. 280-303,1990. 

 LOUZADO, G. O Paradoxo das Coisas em Si Mesmas. In: O que nos faz pensar, 

vol. 19, pp. 149-164, 2005. 



 
10 

 LOUZADO, G. O Realismo Transcendental e os Fundamentos da Terceira 

antinomia. Analytica, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 1, 2008, p. 13-30. 

 MARGUTTI, Paulo Roberto. O Aspecto Inovador da Solução de Kant às An-

tinomias Dinâmicas na Dialética Transcendental. Síntese, Belo Horizonte, v. 

29, n. 95, pp. 371-396, 2002. 

 NEIMAN, Susan. The Unity of Reason: Rereading Kant. Oxford University 

Press. New York, 1997. 

 PATON, H. J. Formal and Transcendental Logic. In: Kant-Studien, Volume 49, 

pp. 245-263, 1958. 

 PISSIS, Jannis. Kants transzendentale Dialektik. Zu ihrer systematischen 

Bedeutung. In: Kant-Studien 169, 2012. 

 PRAUSS, G. Erscheinung bei Kant. Ein Problem der “Kritil der reinen 

Vernunft”. Berlin: Walter de Gruyter, 1971. 

 PRAUSS. Kant und das Problem der Dinge an sich, 3. Auflage. Bonn: Bouvier, 

1989. 

 SCHULTHESS, Peter. Relation und Funktion. Eine systematische und 

entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur theoretischen Philosophie 

Kants. Kant-Studien, Vol. 113. Berlin-New York: de Gruyter, 1981. 

 SCHULZE, E. G. Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn 

Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. Nebst einer 

Vertheidigung des Skepticismus gegen die Anmassungen der Vernunftkritik, 

2. Auflage. Neudrucke seltener  philosophischen   Werke,  herausgegeben  von  

der  Kant-Gesellschaft.  Berlin:   Reuter  &  Richard, 1911. 

 SCHULZE, E. G. Excerto de Aenesidemus. Trad. Sara Seruya. In: GIL, F. (Org.) 

Recepção da Crítica da Razão Pura. Antologia de Escritos sobre Kant (1786-

1844). Lisboa: Calouste Gulbekian, p.262-263, 1992.  



 
11 

 SMITH, Kemp. A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason. London: 

Macmillan, 1918. 

 STRAWSON, P. F. The Bounds of Sense: An Essay on Kant’s Critique of Pure 

Reason. London: Methuen, 1966. 

 WATKINS, E. Kant and The Metaphysics Of Causality. Cambridge University 

Press The Edinburgh Building, 2005, Cambridge, UK. 

 WOOD, Allen W. Kant's Dialectic. Canadian Journal of Philosophy, Vol. 5, No. 

4, pp. 595-614. Dec. 1975. 

 



 
1 

Dados do Plano de Trabalho 

Título do Plano de 
Trabalho: 

Trabalho de estudo sobre o conceito de aparência 
transcendental a partir da investigação da Dialética 
Transcendental de Kant com foco na análise da função da 
representação do incondicionado. 

Modalidade de bolsa 
solicitada: 

PIBIC 

Projeto de Pesquisa 
vinculado: 

Estudo sobre a Dialética Transcendental de Kant com foco 
na análise da função da representação do incondicionado. 

 
1. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral: 

 

Pesquisar a Dialética Transcendental a partir de um estudo dirigido sobre a representação 

do incondicionado (Das Unbedingt) na Crítica da Razão Pura de Kant com foco no 

conceito de aparência transcendental.  

 

2.2 Objetivos específicos: 

  

a. Pesquisar sobre o conceito de aparência transcendental encontrada na Dialética 

Transcendental de Kant; 

b. Localizar e estudar as novas abordagens sobre a passagem da Crítica da Razão 

Pura que expõe como se originam conceitos transcendentes de modo necessário 

no pensamento na Dialética Transcendental de Kant; 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

[Parte Genérica descrita em todos os Planos de Trabalho anexados ao projeto]: 

 A pesquisa realizar-se-á a partir da leitura da Crítica da Razão Pura em paralelo 

com a Tese de Doutorado sobre a Dialética Transcendental, indicada na bibliografia do 

Projeto, já que aqui no Plano de Trabalho, segundo o Edital, não existe um espaço para 

essa descrição. As conclusões da Tese serão confrontadas com asserções encontradas em 
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artigos publicados sobre o tema em questão, prioritariamente em língua portuguesa e, 

caso seja possível, de acordo com o estudante, em inglês e alemão. Durante a pesquisa 

serão feitas leituras secundárias de comentadores contemporâneos, como Henry Allison 

e Grier. De acordo com o desdobramento da pesquisa essas interpretações podem ser 

trazidas para a elaboração dos artigos que apresentação o detalhamento das novas 

abordagens sugeridas. O caminho a ser percorrido na pesquisa, além do estudo detalhado 

da Tese, inclui uma pesquisa bibliográfica de artigos. Também será realizada uma seleção 

dos principais artigos para fichamento e coleta de citações. O destino é a apresentação de 

um artigo como trabalho de conclusão de Plano. Esse artigo deve ter como meta imprimir 

uma nova ótica interpretativa da Dialética Transcendental, pois é nesse local que Kant faz 

um largo estudo das capacidades da razão especulativa a partir da introdução da 

representação do incondicionado nos assuntos da lógica transcendental. 

 

 [Parte específica desse Plano de Trabalho para o estudante]: 

Dessa sorte, o caminho/método tomado para chegar nos objetivos descritos nesse 

Plano de Trabalho está descrito abaixo.  

Para atingir os objetivos, realizar-se-á a leitura do primeiro capítulo da Tese de 

Doutorado indicada na bibliografia principal indicada no Projeto, intitulado: A função do 

incondicionado na genealogia das ideias transcendentais. Além disso, será retomada a 

leitura dos parágrafos A293/B349 a A338/B396 da Crítica da Razão Pura, com o intuito 

de identificar a função da representação do incondicionado no desenvolvimento da 

derivação subjetiva das ideias transcendentais. Essa passagem é imprescindível para a 

compreensão de como conceitos transcendentes são produzidos de modo necessário pela 

influência da razão especulativa. A partir dessa derivação, será defendida uma definição 

da aparência transcendental. A determinação desse último conceito é indispensável para 

a compreensão das teses apresentadas na Antinomia, assim como da relação entre as 

liberdades transcendental e prática. Além de possibilitar a exposição da função da razão 

especulativa em relação ao conhecimento científico. Depois dessa fase de estudos iniciais, 

o discente fará, um levantamento bibliográfico dos principais periódicos da área de 

filosofia e coletará artigos sobre o tema em questão. Na próxima fase, ele irá, sob a 

supervisão do orientador, selecionar os principais artigos em termos de relevância 
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acadêmica. Esses artigos selecionados serão estudados. Por fim, o discente produzirá um 

artigo como conclusão de trabalho. 

 
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Disposição analítica das atividades (AT) principais a serem realizadas pelo estudante: 
 
AT1. Leitura da bibliografia proposta; 
AT2. Coleta de artigos sobre o tema; 
AT3. Estudo dos artigos coletados; 
AT4. Produção da proposta de artigo; 
AT5. Escrita do artigo e relatório final. 
 
 
 

Nº 2018 2019 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

AT1 x x x x         

AT2   x x         

AT3     x x x x x    

AT4        x x    

AT5          x x x 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
 
Descrita no Projeto de Pesquisa, pois o Edital não permite no Plano de Trabalho do 
estudante. 
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Dados do Plano de Trabalho 

Título do Plano de 
Trabalho: 

Trabalho de estudo sobre o princípio sintético da razão 
pura que contém o incondicionado como elemento 
transcendente de uso transcendental e empírico indireto 
a partir da investigação da Dialética Transcendental de Kant 
com foco na análise da função da representação do 
incondicionado. 

Modalidade de bolsa 
solicitada: 

PIBIC 

Projeto de Pesquisa 
vinculado: 

Estudo sobre a Dialética Transcendental de Kant com foco 
na análise da função da representação do incondicionado. 

 
1. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral: 

 

Pesquisar a Dialética Transcendental a partir de um estudo dirigido sobre a representação 

do incondicionado (Das Unbedingt) na Crítica da Razão Pura de Kant com foco na 

passagem A308/B364 que descreve a conversão de uma máxima lógica para um 

princípio sintético da razão pura que contém o incondicionado atuando em duas 

funções distintas.  

 

2.2 Objetivos específicos: 

  

a. Pesquisar sobre a máxima lógica que contém o incondicionado descrito como 

simples elemento lógico; 

b. Pesquisar sobre o princípio sintético da razão pura que contém o incondicionado 

como elemento transcendente com uso transcendental e empírico indireto; 

c. Mostrar que esse princípio sintético da razão pura é tratado por Kant como 

princípio sistemático de toda experiência e imprescindível para o estabelecimento 

das ciências em geral. 

 

 

2. METODOLOGIA 
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[Parte Genérica descrita em todos os Planos de Trabalho anexados ao projeto]: 

 A pesquisa realizar-se-á a partir da leitura da Crítica da Razão Pura em paralelo 

com a Tese de Doutorado sobre a Dialética Transcendental, indicada na bibliografia do 

Projeto, já que aqui no Plano de Trabalho, segundo o Edital, não existe um espaço para 

essa descrição. As conclusões da Tese serão confrontadas com asserções encontradas em 

artigos publicados sobre o tema em questão, prioritariamente em língua portuguesa e, 

caso seja possível, de acordo com o estudante, em inglês e alemão. Durante a pesquisa 

serão feitas leituras secundárias de comentadores contemporâneos, como Henry Allison 

e Grier. De acordo com o desdobramento da pesquisa essas interpretações podem ser 

trazidas para a elaboração dos artigos que apresentação o detalhamento das novas 

abordagens sugeridas. O caminho a ser percorrido na pesquisa, além do estudo detalhado 

da Tese, inclui uma pesquisa bibliográfica de artigos. Também será realizada uma seleção 

dos principais artigos para fichamento e coleta de citações. O destino é a apresentação de 

um artigo como trabalho de conclusão de Plano. Esse artigo deve ter como meta imprimir 

uma nova ótica interpretativa da Dialética Transcendental, pois é nesse local que Kant faz 

um largo estudo das capacidades da razão especulativa a partir da introdução da 

representação do incondicionado nos assuntos da lógica transcendental. 

 

 [Parte específica desse Plano de Trabalho para o estudante]: 

Dessa sorte, o caminho/método tomado para chegar nos objetivos descritos nesse 

Plano de Trabalho está descrito abaixo.  

Para atingir os objetivos, realizar-se-á a leitura do primeiro capítulo da Tese 

de Doutorado indicada na bibliografia do Projeto, intitulado: A função do incondicionado 

na genealogia das ideias transcendentais. A pesquisa será realizada através do estudo e 

confronto de dois trechos da Dialética Transcendental e de seus desdobramentos em geral 

na Crítica da Razão Pura. O primeiro trecho descreve uma máxima lógica da razão, logo, 

analítica, em A307,308/B364, a saber: “[…] princípio próprio da razão em geral (no uso 

lógico) é encontrar, para o conhecimento condicionado do entendimento, o incondicio-

nado pelo qual se lhe completa a unidade.” (KANT, A307,308/B364). Essa máxima ló-

gica representa um tipo específico de condução de cadeias silogísticas apenas de modo 
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formal. Esse trecho será confrontado com outro em que uma variação dessa máxima ló-

gica é expressa na sua conversão em princípio sintético da razão pura em A308/B364: 

“Esta máxima lógica só pode converter-se em princípio da razão pura, se se admitir que, 

dado o condicionado, é também dada (isto é, contida no objeto e na sua ligação) toda a 

série das condições subordinadas, série que é, portanto, incondicionada.” (KANT, A308, 

B364). A partir desse princípio da razão pura, a mera representação lógica do incondici-

onado é convertida em um conceito racional transcendente que passa a subsumir a expe-

riência como um momento de sua determinação objetiva. Depois desse estudo compara-

tivo entre os dois usos da representação do incondicionado e de ter analisado as principais 

consequências desses usos distintos, o discente fará, então, um levantamento bibliográ-

fico dos principais periódicos da área de filosofia e coletará artigos sobre o tema em ques-

tão. Na próxima fase, ele irá, sob a supervisão do orientador, selecionar os principais 

artigos em termos de relevância acadêmica. Esses artigos selecionados serão estudados. 

Por fim, o discente produzirá um artigo como conclusão de trabalho. 

 
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Disposição analítica das atividades (AT) principais a serem realizadas pelo estudante: 
 
AT1. Leitura da bibliografia proposta; 
AT2. Coleta de artigos sobre o tema; 
AT3. Estudo dos artigos coletados; 
AT4. Produção da proposta de artigo; 
AT5. Escrita do artigo e relatório final. 
 
 
 

Nº 2018 2019 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

AT1 x x x x         

AT2   x x         

AT3     x x x x x    

AT4        x x    

AT5          x x x 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
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Descrita no Projeto de Pesquisa, pois o Edital não permite no Plano de Trabalho do 
estudante. 
 
 



Dados do Plano de Trabalho 

Título do Plano de 
Trabalho: 

Trabalho de estudo sobre o conceito de liberdade 
transcendental a partir da investigação da Dialética 
Transcendental de Kant com foco na análise da função da 
representação do incondicionado. 

Modalidade de bolsa 
solicitada: 

PIBIC Ações Afirmativas 

Projeto de Pesquisa 
vinculado: 

Estudo sobre a Dialética Transcendental de Kant com foco 
na análise da função da representação do incondicionado. 

 
1. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral: 

 

Pesquisar a Dialética Transcendental a partir de um estudo dirigido sobre a representação 

do incondicionado (Das Unbedingt) na Crítica da Razão Pura de Kant com foco no 

conceito de liberdade transcendental. 

 

2.2 Objetivos específicos desse Plano de Trabalho: 

  

a. Estudo do conceito de causalidade incondicionada dada nas séries dinâmicas; 

b. Estudar as progressões lógico-silogísticas que provocam a criação do conceito de 

liberdade transcendental; 

c. Propor uma interpretação sobre a distinção entre as liberdades transcendental e 

prática; 

 

2. METODOLOGIA 
 
 

[Parte Genérica descrita em todos os Planos de Trabalho anexados ao projeto]: 

 A pesquisa realizar-se-á a partir da leitura da Crítica da Razão Pura em paralelo 

com a Tese de Doutorado sobre a Dialética Transcendental indicada na bibliografia do 

Projeto, já que aqui no Plano de Trabalho, segundo o Edital, não existe um espaço para 

essa descrição. As conclusões da Tese serão confrontadas com asserções encontradas em 

artigos publicados sobre o tema em questão, prioritariamente em língua portuguesa e, 

caso seja possível, de acordo com o estudante, em inglês e alemão. Durante a pesquisa 

serão feitas leituras secundárias de comentadores contemporâneos, como Henry Allison 



e Grier. De acordo com o desdobramento da pesquisa essas interpretações podem ser 

trazidas para a elaboração dos artigos que apresentação o detalhamento das novas 

abordagens sugeridas. O caminho a ser percorrido na pesquisa, além do estudo detalhado 

da Tese, inclui uma pesquisa bibliográfica de artigos. Também será realizada uma seleção 

dos principais artigos para fichamento e coleta de citações. O destino é a apresentação de 

um artigo como trabalho de conclusão de Plano. Esse artigo deve ter como meta imprimir 

uma nova ótica interpretativa da Dialética Transcendental, pois é nesse local que Kant faz 

um largo estudo das capacidades da razão especulativa a partir da introdução da 

representação do incondicionado nos assuntos da lógica transcendental. 

  

[Parte específica desse Plano de Trabalho para o estudante]: 

Dessa sorte, o caminho/método tomado para chegar nos objetivos descritos nesse 

Plano de Trabalho serão:  

Para atingir os objetivos, realizar-se-á a leitura do subcapítulo da Tese indicada na 

bibliografia principal, intitulado: A elaboração do conceito de liberdade transcendental. 

Depois disso, o discente fará, então, um levantamento bibliográfico dos principais 

periódicos da área de filosofia e coletará artigos sobre o tema em questão. Na próxima 

fase, ele irá, sob a supervisão do orientador, selecionar os principais artigos em termos de 

relevância acadêmica para serem estudados. Em paralelo será estudado o A Antinomia da 

Razão Pura, segundo capítulo do segundo livro da Dialética Transcendental, de 

A405/B432 a A568/B596. Esse trecho revela uma das mais importantes funções do 

incondicionado na solução da antinomia na qual a razão se enreda ao inferir conclusões 

acerca da determinação do conceito de mundo. A pesquisa voltar-se-á para a interpretação 

do conceito de antinomia e uma definição de liberdade transcendental. Por fim, o 

caminho/método aqui sugerido leva a arregimentação dos elementos que subsidiem à 

interpretação que defende a função do incondicionado como imprescindível para solução 

das antinomias da razão pura. Além de mostrar que sem essa representação, Kant não 

teria nem como formular o problema em questão. Ver-se-á também que sem a 

representação do incondicionado a razão sequer exigiria para si o conceito de liberdade. 

O destino é a apresentação de um artigo como trabalho de conclusão de Plano. Esse artigo 

deve ter como meta imprimir uma nova ótica interpretativa da Dialética Transcendental, 

pois é nesse local que Kant faz um largo estudo das capacidades da razão especulativa a 



partir da introdução da representação do incondicionado nos assuntos da lógica 

transcendental. 

 

 
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Disposição analítica das atividades (AT) principais a serem realizadas pelo estudante: 
 
AT1. Leitura da bibliografia proposta; 
AT2. Coleta de artigos sobre o tema; 
AT3. Estudo dos artigos coletados; 
AT4. Produção da proposta de artigo; 
AT5. Escrita do artigo e relatório final. 
 
 
 

Nº 2018 2019 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

AT1 x x x x         

AT2   x x         

AT3     x x x x x    

AT4        x x    

AT5          x x x 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
 
Descrita no Projeto de Pesquisa, pois o Edital não permite no Plano de Trabalho do 
estudante. 
 



Dados do Plano de Trabalho 

Título do Plano de 
Trabalho: 

Trabalho de estudo sobre as antinomias da razão pura a 
partir da investigação da Dialética Transcendental de Kant 
com foco na análise da função da representação do 
incondicionado. 

Modalidade de bolsa 
solicitada: 

PIBIC Ações Afirmativas 

Projeto de Pesquisa 
vinculado: 

Estudo sobre a Dialética Transcendental de Kant com foco 
na análise da função da representação do incondicionado. 

 
1. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral: 

 

Pesquisar a Dialética Transcendental a partir de um estudo dirigido sobre a representação 

do incondicionado (Das Unbedingt) na Crítica da Razão Pura de Kant com foco no 

problema da antinomia da razão pura.  

 

2.2 Objetivos específicos desse Plano de Trabalho: 

  

a. Mostrar que Kant descreve apenas uma única antinomia da razão pura que se 

desdobra em quatro momentos distintos; 

b. Expor os quatros desdobramentos da antinomia da razão pura em relação às 

funções dos juízos. 

 

2. METODOLOGIA 
 

[Parte Genérica descrita em todos os Planos de Trabalho anexados ao projeto]: 

 A pesquisa realizar-se-á a partir da leitura da Crítica da Razão Pura em paralelo 

com a Tese de Doutorado sobre a Dialética Transcendental indicada na bibliografia do 

Projeto, já que aqui no Plano de Trabalho, segundo o Edital, não existe um espaço para 

essa descrição. As conclusões da Tese serão confrontadas com asserções encontradas em 

artigos publicados sobre o tema em questão, prioritariamente em língua portuguesa e, 

caso seja possível, de acordo com o estudante, em inglês e alemão. Durante a pesquisa 

serão feitas leituras secundárias de comentadores contemporâneos, como Henry Allison 

e Grier. De acordo com o desdobramento da pesquisa essas interpretações podem ser 

trazidas para a elaboração dos artigos que apresentação o detalhamento das novas 



abordagens sugeridas. O caminho a ser percorrido na pesquisa, além do estudo detalhado 

da Tese, inclui uma pesquisa bibliográfica de artigos. Também será realizada uma seleção 

dos principais artigos para fichamento e coleta de citações. O destino é a apresentação de 

um artigo como trabalho de conclusão de Plano. Esse artigo deve ter como meta imprimir 

uma nova ótica interpretativa da Dialética Transcendental, pois é nesse local que Kant faz 

um largo estudo das capacidades da razão especulativa a partir da introdução da 

representação do incondicionado nos assuntos da lógica transcendental. 

 

 [Parte específica desse Plano de Trabalho para o estudante]: 

Dessa sorte, o caminho/método tomado para chegar nos objetivos descritos nesse 

Plano de Trabalho serão:  

Para atingir os objetivos, realizar-se-á a leitura do segundo capítulo da Tese 

indicada na bibliografia principal, intitulado: A função do incondicionado na antinomia 

da razão pura. A pesquisa voltar-se-á para a interpretação do conceito de antinomia. Será 

mostrado que para Kant a razão possui uma única antinomia, a saber, entre o princípio de 

não contradição e o do terceiro excluído. Depois será mostrado com esse conflito de 

princípios são expressos na oposição de teses e antíteses na psicologia, cosmologia e 

teologia racionais. Então, o discente fará um levantamento bibliográfico dos principais 

periódicos da área de filosofia e coletará artigos sobre o tema em questão. Na próxima 

fase, ele irá, sob a supervisão do orientador, selecionar os principais artigos em termos de 

relevância acadêmica para serem estudados. Em paralelo será estudado o A Antinomia da 

Razão Pura, segundo capítulo do segundo livro da Dialética Transcendental, de 

A405/B432 a A568/B596. Esse trecho revela uma das mais importantes funções do 

incondicionado na solução da antinomia na qual a razão se enreda ao inferir conclusões 

acerca da determinação do conceito de mundo. Por fim, o caminho/método aqui sugerido 

leva a arregimentação dos elementos que subsidiem à interpretação que defende a função 

do incondicionado como imprescindível para solução das antinomias da razão pura. Além 

de mostrar que sem essa representação, Kant não teria nem como formular o problema 

em questão. O destino é a apresentação de um artigo como trabalho de conclusão de 

Plano. Esse artigo deve ter como meta imprimir uma nova ótica interpretativa da Dialética 

Transcendental, pois é nesse local que Kant faz um largo estudo das capacidades da razão 

especulativa a partir da introdução da representação do incondicionado nos assuntos da 

lógica transcendental. 



 
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Disposição analítica das atividades (AT) principais a serem realizadas pelo estudante: 
 
AT1. Leitura da bibliografia proposta; 
AT2. Coleta de artigos sobre o tema; 
AT3. Estudo dos artigos coletados; 
AT4. Produção da proposta de artigo; 
AT5. Escrita do artigo e relatório final. 
 
 
 

Nº 2018 2019 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

AT1 x x x x         

AT2   x x         

AT3     x x x x x    

AT4        x x    

AT5          x x x 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
 
Descrita no Projeto de Pesquisa, pois o Edital não permite no Plano de Trabalho do 
estudante. 
 


