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EMENTA (parte permanente) 

Estudo das questões da História da Filosofia Moderna, segundo um tratamento 

mais aprofundado (a fiolosofia e a problemática do "esclarecimento"). 

 

PROGRAMA (parte variável) 

Liberdade transcendental como princípio e fundamento da moralidade em Kant 

 O curso tratará de alguns elementos e pressupostos centrais da filosofia moral 

kantiana. O fio condutor será o exame da tese segundo a qual a liberdade 

(transcendental) é não apenas uma condição necessária, mas também condição 

suficiente do valor moral da ação humana. A disciplina terá um caráter introdutório. Por 

esse motivo, será privilegiada a leitura da Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes (1785), em detrimento da Crítica da Razão Prática (1788). Além disso, 

serão examinados alguns temas gerais que visam a contextualizar a filosofia moral 

kantiana no interior de seu projeto crítico, assim como a compará-la com outros 

sistemas de filosofia moral. Desses temas, destacam-se os seguintes: 1. 

Determinismo e liberdade; 2. Idealismo transcendental e realismo empírico; 3. 

Deontologismo e consequencialismo; 4. Lei moral e autonomia; 5. Universalismo e 

particularismo.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

    Aulas expositivas sobre o conteúdo de trechos da obra kantiana. O professor 

contará com a ativa participação dos alunos, seja através da formulação de objeções e 

respostas, seja através do simples pedido de esclarecimento. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Será avaliado o desempenho dos alunos em duas provas (com o mesmo peso, 

valendo, no total, 100 pontos). Alunos que obtiverem nota abaixo de 70 deverão 

prestar exame. Para a aprovação na disciplina, a média aritmética entre a nota do 

exame e a nota anteriormente obtida deverá ser no mínimo 50 pontos. 
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