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Universidade Federal de Santa Catarina 

Programa de pós-graduação em Filosofia 

Primeiro semestre de 2021 

 

Plano de curso: FIL410036 (ME) - FIL510030 (DO) – Ontologia e Antropologia 

filosófica 

Dia e hora: 5ª-feira – 14h20-18h  

Professora: Claudia Drucker (claudia.drucker@ufsc.br)  

Créditos: 4  

Curso a que se destina: pós-graduação em Filosofia e outros  

Local: Webmail UFSC, Moodle e Zoom  

Ementa: Análise das problemáticas ontológicas e fenomenológicas recorrentes nos 

sistemas clássicos de Antropologia Filosófica. 

Conteúdo: Leitura de Kant e o problema da metafísica, de Martin Heidegger.  Tópicos: 

A autojustificação diante de Kant como imposição histórica ou necessidade interna; a 

retomada da pergunta sobre o tempo; diferenças entre a temporalidade extática em Ser e 

tempo e em Kant...; a redefinição da essência humana; a desconstrução da antropologia 

filosófica; a prioridade ontológica e existencial da analítica do ser-aí sobre as ciências 

humanas; o neokantismo de Cassirer segundo Heidegger; marcos para uma reconstrução 

da antropologia. 

Novos procedimentos: De acordo com a Resolução Normativa nº 140/2020/CUn, 

durante o calendário excepcional, o ensino passa a ser remoto, com atividades síncronas 

e assíncronas. As sessões síncronas ocorrerão semanalmente e terão duração de 2 h/a no 

mínimo. As aulas serão dadas mediante aplicativos de vídeoconferência (Zoom, etc.). 

Os estudantes receberão um link no mínimo 30 min antes da aula. A presença será 

aferida pelo aplicativo Zoom (usando-se o recurso “relatório de usuário”). O áudio das 

aulas ficará postado por uma ou no máximo duas semanas, sendo substituído 

paulatinamente. 

Recursos: Estão disponíveis antes da aula síncrona: textos-base, indicação de 

comentadores e atendimento individual. Depois da aula síncrona: apresentações de 

slides e atendimento individual. O material ficará disponível no Moodle. O fórum 

interativo continuará a ser usado para discussão e pequenos ajustes que se façam 

necessários.  

Avaliação: A partir da segunda aula, inclusive, cada estudante ficará encarregado de 

expor um resumo do texto designado para discussão.  Ao fim do curso, o estudante 

entregará um ensaio de extensão entre 3.000 e 6.000 palavras, excluindo bibliografia. 

Espera-se do (a) estudante que, no texto, discuta um tópico diverso daquele tratado no 

seminário, que delimite um tópico delimitado e restrito, evitando considerações gerais e 
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elegendo uma pergunta específica para responder.  Espera-se que a estudante se valha 

de fontes secundárias relevantes e confiáveis. 

 

Calendário de aulas e leituras:  

10/06: introdução à analítica existencial; divisão dos textos. 

17/06:  Ser e tempo, parágrafo 9 (aula expositiva) 

24/06: Crítica da razão pura, Estética transcendental (aula expositiva) 

01/07: Kant e o problema da metafísica, Introdução, §§ 1-5 (seminário) 

08/07:  §§ 6-10 (seminário) 

15/07: §§ 11-15 (seminário) 

22/07:  §§ 16-20 (seminário) 

29/07:  §§ 21-24 (seminário) 

05/08:  §§ 25-28 (seminário) 

12/08:  §§ 29-33 (seminário) 

19/08:  §§ 34-38 (seminário) 

26/08:  §§ 39-44 (seminário) 

02/09:  § 45 (seminário) 

09/09:  Resenha de A filosofia e as formas simbólicas, de Cassirer (seminário) 

16/09: Continuação 

 

Bibliografia primária: 

Heidegger, Martin. Kant e o problema da metafísica.  Trad. Alexandre Franco de Sá e 

marco Antonio Casanova.  Rio de Janeiro: Via Verita, 2019. 

_____. Ser e tempo.  Trad. Fausto Castilho. Petrópolis e Campinas: Vozes e 

UNICAMP, 2012.  Trad. Márcia Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 1988.  

_____. Ernst Cassirer: Filosofia das formas simbólicas, segunda parte: o pensar mítico 

(resenha). In: _____. Kant e o problema da metafísica.   

Kant, Immanuel.  Crítica da razão pura.  Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão.  Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001 (5ª. ed.). 

 

Bibliografia secundária: 

Será fornecida. 
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Observações:  

São recomendações da PROGRAD:  

a) “Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que 

sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, 

cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, 

científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, 

nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a 

advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).  

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, 

sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a 

imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a 

finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob 

pena de responder administrativa e judicialmente.  

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino-aprendizagem são 

exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra 

finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.  

d) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, 

devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz.  

e) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de 

realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente 

especificadas no plano de ensino.  

f) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e 

distribuição específicas, a depender de cada situação, sendo vedada a distribuição do 

material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) 

para o material de sua autoria.”  

Nota da professora: A desautorização da gravação da aula e da sua postagem para fins 

didáticos exclusivamente deverá ser formalizada por escrito (mensagem eletrônica) pelo 

estudante antes da aula ou aulas em questão.  


