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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo de uma ou mais das principais teorias da Ética filosófica, em um ou mais 

autores, passíveis de tratamento numa abordagem introdutória (a liberdade, a 

deliberação, a vontade, teoria das paixões). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

Pascal compreende a condição humana com base na doutrina do pecado original. Essa 

interpretação teológica inflete na ideia de que os homens gozam, essencialmente, de 

uma mesma condição – a da miséria. Daí por que a descrição da condição humana - o 

campo recoberto pela antropologia pascaliana - seja indissociável da referência ao 

passado edênico, origem em relação à qual todo retorno se tornou impossível por conta 

da Queda. A noção de “contrariedade” exprime a estrutura dualista da psicologia do 

indivíduo pascaliano: o homem, miserável, é grandioso na medida em que é consciente 

de sua miséria. 

 

 

Com isso, a reflexão pascaliana destitui o indivíduo das prerrogativas práticas que lhe 

haviam sido outorgadas tanto pelas éticas cortesãs, quanto pela moral cartesiana – 

ambas expressões do ideal não dualista da moral clássica, visto que, nelas, a agência 

individual é autônoma em relação a toda transcendência: a exterioridade se apresenta 

aqui como território a ser assujeitado pelo indivíduo conforme sua atuação e liberdade. 

Interessa-nos nesse curso examinar o que transcorre após a revolução moral pascaliana, 

qual o alcance do legado dualista para a reflexão prático-moral do Esclarecimento. 

Nossa hipótese de leitura admite esta indagação: até que ponto a referência 

dos philosophes ao progresso, como tempo vindouro que redime a espécie humana das 

sombras que pesam sobre o presente, não exprime, embora com sinal invertido – isto é: 

por referência ao futuro, e não mais ao passado celestial -, estrutura dual semelhante a 

dos escritos pascalianos? Nos dois casos, a utopia projeta o significado da vida atual,  

cotidiana, em uma origem remota ou no futuro emancipado, negando, com isso, a 

positividade intrínseca do presente?  



 

 

Cronograma das aulas 

1a aula: Apresentação. 

2a aula: Descartes: proeminência da vontade na filosofia. 

3a aula: Descartes: Tratado das Paixões: mecanicismo e finalidade. 

4a aula: Pascal: dissolução da virtude clássica e miséria. 

5a aula: Pascal: costumes, natureza. 

6a aula: Pascal: “contrariedade”. 

7a aula: Bernard de Mandeville: a abordagem econômica da vida prática. 

8a aula: Voltaire: recepção dos britânicos, otimismo. 

9a aula: Voltaire: política, filosofia da história, querela do luxo. 

10a aula: Diderot: materialismo e filosofia moral 

11a aula: Diderot: progresso, filosofia da história 

12a aula: Diderot: imperativos éticos do realismo 

13a aula: Rousseau: progresso e moralidade 

14a aula Rousseau: natureza e cultura. Excurso: Kant. 

15a aula: Conclusão 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas e apresentação de seminário por parte dos estudantes. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 



Apresentação de Semiário e Redação de trabalho no final do curso. 
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