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Cronograma 

 

Aula/semana Unidade Subunidades Objetivos Atividades 

FASE PRESENCIAL     

23/09 – aula 1 Apresentação do curso: 
conteúdo programático, 
formas e critérios de 
avaliação e dinâmica das 
aulas. 

Apresentação do curso. Temas, 
problemas e métodos da metafísica. 
Relação entre metafísica e ontologia 
Cientificidade da metafísica. 
 

1. Entender quais são os objetos, os problemas e os 
métodos utilizados na pesquisa em metafísica.  

2. Apresentar e problematizar a relação entre a 
metafísica e a ontologia. 

3. Introdução do problema da cientificidade da 
metafísica, e da relação entre a metafísica clássica 
e a metafísica contemporânea. 

 

1. Aula expositiva 
2. Leitura: “Metafísica – 

Uma Introdução 
Contemporânea” 
(Michael Loux). 

3. Questionário de 
controle de leitura 

25/09 – aula 2 Dialética e contradição. 
Introdução ao problema. 
 

Dialética e contradição como 
estruturas do discurso filosófico. 

1. A relevância do problema da dialética e da 
contradição em relação ao método e ao conteúdo 
do discurso filosófico, com um foco específico na 
área da metafísica. 

2. Duas teses sobre a dialética e a contradição. 
3. Contradição e dialética entre a história da filosofia 

e a filosofia contemporânea. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura da introdução do 

livro de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura 

30/09 – aula 3 Dialética e contradição. 
Introdução ao problema. 

O que é uma contradição? O que é a 
lei de não contradição?  

1. As quatro noções de contradição: semântica, 
sintática, pragmática, ontológica. 

2. As quatro formulações da lei de não contradição 
correspondentes. 

3. Problematizar a lei de não contradição:  
3.1. é possível recusar a lei de não contradição?  
3.2. é possível demonstrar e/ou defender a lei de 

não contradição? 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo “Uma 

breve história das 
contradições: de 
Aristóteles à 
paraconsistência” (Abílio 
Rodrigues Filho). 

3. Questionário de 



controle de leitura  

02/10 – aula 4  Dialética e contradição. 
Introdução ao problema. 
 

O que tem de mal nas contradições? 1. O princípio da explosão. 
2. Dialeteísmo e trivialismo 
3. A defesa de Priest: alguns argumentos 
4. Diferença entre dialeteísmo e paraconsistência. 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo: What 

is so bad about 

contradictions? (G. 
Priest) 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

07/10 – aula 5  Dialética e contradição. 
Introdução ao problema. 

O que tem de mal em Hegel? 1. Hegel e a filosofia analítica: desencontros e 
encontros. 

2. Hegel o princípio de explosão: a crítica de Popper 
3. Uma interpretação fraca da tese hegeliana sobre 

a contradição. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do artigo: O que 

é dialética? (K. Popper) 
3. Questionário de 

controle de leitura. 

09/10 – aula 6  Contradição e dialética 
nos antigos. 

Contradição e dialética em 
Parmênides. 

1. O princípio da filosofia eleática. 
2. As origens da lei de não contradição. 
3. Dialética e elenchos. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do primeiro 

capítulo (parte I) do livro 
de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

14/10 – aula 7 Contradição e dialética 
nos antigos. 

Contradição e dialética entre Zenão 
e Heráclito. 

1. Dialética e refutação. 
2. Dialética e paradoxos. 
3. Heráclito e a dialética como unidade dos opostos. 

Uma negação da lei de não contradição? 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do primeiro e 

segundo capítulo (parte 
I) do livro de Enrico 
Berti: “Contradição e 

dialética nos antigos e 
nos modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

16/10 – aula 8 Contradição e dialética 
nos antigos. 

Contradição e dialética em Platão. 1. Dialética e diálogos. 
2. Dialética e método. 
3. Dialética e contradição no Fedro. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do terceiro 

capítulo (parte I) do livro 
de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 



controle de leitura. 

21/10 – aula 9 Contradição e dialética 
nos antigos. 

Contradição e dialética em 
Aristóteles 1. 

1. As formulações aristotélicas da lei de não 
contradição. 

2. Coerência como condição necessária, mas não 
suficiente para a verdade. 

3. É possível uma defesa da lei de não contradição?  

1. Aula expositiva 
2. Leitura do quarto 

capítulo (parte I) do livro 
de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

23/10 – aula 10 Contradição e dialética 
nos antigos. 

Contradição e dialética em 
Aristóteles 2. 

1. Lei de não contradição e lei do terceiro excluído. 
2. A teoria aristotélica das oposições. 
3. A dialética em Aristóteles. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do quarto 

capítulo (parte I) do livro 
de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

28/10 – aula 11 PROVA 1  
 

 
 

 
 

30/10 – aula 12 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Kant 1. 1. Princípio de identidade e lei de não contradição. 
2. Lei de não contradição como condição negativa 

da verdade. 
3. Oposição lógica e oposição real. 

 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do primeiro 

capítulo (parte II) do 
livro de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

04/11 – aula 13 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Kant 2. 1. Lógica geral e lógica transcendental. 
2. A dialética transcendental no projeto crítico 

kantiano. 
3. Dialética e lógica da aparência. 

 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do primeiro 

capítulo (parte II) do 
livro de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 



06/11 – aula 14 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Kant 3. 1. A doutrina das antinomias. 
2. As antinomias como contradição aparente. 
3. A contradição como limite do pensável. 

1. Aula e debate com o 
Prof. Dr. Fernando Costa 
Mattos. 

2. Leitura do primeiro 
capítulo (parte II) do 
livro de Enrico Berti: 
“Contradição e dialética 

nos antigos e nos 
modernos”. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

11/11 – aula 15 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 1. 1. Dialética e método. 
2. Dialética e unidade dos opostos. 
3. Dialética e ciência. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura do artigo 

“Absolute method and 
metaphilosophical 
investigation” (M. 
Bordignon). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

13/11 – aula 16 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 2. 1. Dialética e a contradição semântica. 
2. Hegel dialeteísta? 
3. Hegel e o paradoxo do mentiroso. 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo 

“Dialectic and 
dialetheic” (G. Priest). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

18/11 – aula 17 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 3. 1. Dialética e a contradição sintática. 
2. A forma sintática das contradições na lógica 

hegeliana. 
3. Dialética e negação. 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo “Hegel. 

A dialetheist. Truth and 
contradiction in Hegel’s 
Logic” (M. Bordignon). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

20/11 – aula 18 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 4. 1. Dialética e contradição ontológica. 
2. A necessidade da contradição: com Kant além de 

Kant? 
3. Aufhebung da contradição. 

1. Aula expositiva 
2. Leitura das observações 

de Hegel sobre a 
categoria da contradição 
na Ciência da lógica  

3. Questionário de 
controle de leitura 



25/11 – aula 19 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 5. 1. É possível pensar a contradição. 
2. Pensar a contradição e pensar 

contraditoriamente. 
3. A contradição além aos limites do pensável. 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura das observações 

de Hegel sobre a 
categoria da contradição 
na Ciência da lógica. 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

27/11 – aula 20 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 6. 1. Movimento sem contradição 
2. Contradição e movimento 
3. Categorias em movimento 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo 

“Dialética e dialeteísmo. 
Como Priest encontra 
Hegel saindo da sala” 
(M. Bordignon). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

02/12 – aula 21 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Hegel 7. 1. Hegel e o problema da exclusão. 
2. Como evitar o trivialismo e como possibilitar a 

crítica filosófica. 
3. Qual coerência da dialética hegeliana? 

1. Aula expositiva. 
2. Leitura do artigo 

“Dialética e dialeteísmo. 
Evitar a explosão e 
enfrentar a exclusão” 
(M. Bordignon). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

04/12 – aula 22 Contradição e dialética 
nos modernos. 

Contradição e dialética em Marx 7. 1. Contradição em Marx: oposição lógica ou real? 
2. A dialética em Marx: além da dialética hegeliana? 
3. Marx dialeteísta? 

1. Aula e debate com o 
Prof. Dr. Emmanuel 
Nakamura. 

2. Leitura do artigo 
“Dialectic and 
dialetheic” (G. Priest). 

3. Questionário de 
controle de leitura. 

09/12 – aula 23 Contradição e dialética 
com e além da filosofia. 

Contradição com e além da filosofia. 1. A contradição na linguagem natural. 

2. A contradição entre na arte e nas ciências. 

1. Debate sobre a noção de 
contradição nas ciências 
e na arte. 

2. Leitura do artigo: 
“Awesome logic for the 
possimpible world. How 
I met your mother and 
philosophy” (M. 



Bordignon). 

11/11 – aula 24 Revisão dos conteúdos.  
 

  

 

Os vídeos e os áudios das aulas, os textos utilizados e os hangouts com todas as citações analisadas e comentadas durante as aulas estarão disponíveis no moodle da turma. 

A avaliação inclui duas provas:  

• Prova 1: Prova de cinco perguntas com respostas dissertativas. 

• Prova 2: escrever um texto de no mínimo 7 e no máximo 10 páginas (fonte: Times New Roman 12; espaço 1,5) sobre um dos tópicos abordados durante o curso. 

Cada prova conta o 50% do valor total da nota. 

A professora fica à disposição d@s alun@s para conversar sobre os assuntos das aulas via e-mail ou nas quartas feiras das 21 às 22 h e nas sextas das 19 às 21 h no Zoom (o link 

para o meeting será disponibilizado via e-mail no dia anterior a cada encontro). 
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