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FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL 2 
 

 

Disciplina: Ética I Código: HF0004 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).  

CH Total: 90 

CH semanal:06 

Padrão (PD): 

90 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA  

 
Estudo de um ou mais autores clássicos e/ou temas fundamentais das teorias filosóficas da 
Ética (autores tais como: Platão, Aristóteles, Lucrécio, Sêneca, Epicteto, Agostinho, Tomás de 
Aquino, Montaigne, Hume, Kant, Mill, Moore, entre outros). 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Abertura de turma em período especial com base na Resolução nº 65/20-CEPE. 

 
PROGRAMA  

 
Liberdade transcendental como princípio e fundamento da moralidade em Kant 

 O curso é uma introdução à ética ou filosofia moral kantiana. O fio condutor será o 
exame da tese segundo a qual a liberdade (transcendental) é não apenas uma condição 
necessária, como também uma condição suficiente da lei moral (tese da reciprocidade). Será 
privilegiada a leitura da Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), sem prejuízo da 
leitura de alguns trechos de outras obras, em especial, da Crítica da Razão Prática (1788). Além 
disso, serão examinados, ao longo do curso, alguns temas gerais que visam a contextualizar a 
filosofia moral kantiana no interior de seu projeto crítico, bem como a compará-la com outros 
sistemas éticos. Entre esses temas, destacam-se os seguintes: 1. determinismo e liberdade; 2. 
compatibilismo e incompatibilismo; 3. deontologismo e consequencialismo; 4. lei moral e 
autonomia; 5. universalismo e particularismo.  
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Oferecer uma introdução à filosofia moral kantiana. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender a tese kantiana segundo a qual a liberdade (transcendental) é princípio e 
fundamento da moralidade.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas.  
 
Aulas síncronas (10h/a): serão realizadas videoconferências pela plataforma Microsoft Teams 
apenas para esclarecimento de dúvidas 
Dias/horários:  
03/11/2020 – 19h00-21h00 – encontro para apresentação da disciplina/plano de ensino e 
esclarecimento de dúvidas 
24/11/2020 – 19h00-21h00 – encontro para esclarecimento de dúvidas 
15/12/2021 – 19h00-21h00 – encontro para esclarecimento de dúvidas 
19/01/2021 – 19h00-21h00 – encontro para esclarecimento de dúvidas 
09/02/2021 – 19h00-21h00 – encontro para esclarecimento de dúvidas 
 
Aulas assíncronas (80h/a – 03/11/2020 a 16/03/2021 – 15 semanas): 
As atividades assíncronas serão realizadas do seguinte modo: 
 
a) disponibilização de videoconferências das aulas na plataforma Microsoft Teams; 
b) disponibilização de estudos dirigidos na plataforma Microsoft Teams 
c) disponibilização das referências bibliográficas na plataforma Microsoft Teams 
 
Aula 1 – Kant e o problema da fundamentação da moralidade (Leitura: Prefácio da 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes)  
Aula 2 – O bem e a vontade boa (Leitura: primeira seção da FMC) 
Aula 3 – Máximas, princípios e valor moral (Leitura: primeira seção da FMC) 
A ação racional e a tese da incorporação – Leitura: segunda seção da Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes e trechos da obra Religião nos Limites da Simples Razão) 
Aula 5 – Imperativos e lei moral (Leitura: segunda seção da FMC) 
Aula 6 – As formulações do imperativo categórico (Leitura: segunda seção da FMC) 
Aula 7 – Autonomia como propriedade e princípio (Leitura: segunda seção da FMC) 
Aula 8 – Liberdade transcendental e liberdade prática – Leitura: trechos da Crítica da Razão 
Pura) 
Aula 9 – A tese da reciprocidade entre liberdade transcendental e lei moral (Leitura: terceira 
seção da FMC) 
Aula 10 – A fundamentação da lei moral (Leitura: terceira seção da FMC, trechos da Crítica da 
Razão Prática). 
Aula 11 – Problemas com a dedução anterior (Leitura: terceira seção da FMC, trechos da Crítica 
da Razão Prática). 
 
 
a) sistema de comunicação: Videoconferências via Microsoft Teams para atividades síncronas e 
disponibilização de material bibliográfico. A comunicação e a entrega de atividades assíncronas 
ocorrerão via e-mail (tffalk@gmail.com) 
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelo próprio docente. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: os textos serão disponibilizados aos alunos 
pelo docente 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: computador ou 
celular e acesso à internet 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: 2 semanas 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. Nos termos do 12 §1º da Resolução 
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65/2020-CEPE, fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de 
forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.  
 
g) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: (art. 13, §1º da Resolução 
CEPE 65/2020):06h/a (90 horas/15 semanas letivas). 
 
h) indicação do número de vagas: 50 vagas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita pela entrega de dois trabalhos, um antes do recesso e outro, após o dia 
09/02. Os trabalhos consistirão na resposta a questões propostas pelo professor sobre o 
conteúdo estudado. Os estudantes disporão de 24 horas para responder às questões.  
Data de entrega da primeira avaliação: 20/12/2020 
Data de entrega da segunda avaliação: 14/02/2021 
Exame: 16/03/2021 

 
 Os critérios de avaliação, para cada uma das atividades, serão os seguintes:  

• A consistência da resposta; 

• A organização do pensamento; 

• A clareza e a objetividade da exposição dos conceitos e argumentos; 

• A profundidade de análise do tema solicitado; 

• Citações conforme as regras da ABNT (citar sempre a obra consultada pelo nome do 

autor, o título da obra, o ano da publicação, a página e elencar a bibliografia consultada ao 

final do trabalho); 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

(os capítulos a serem estudados serão disponibilizados pela docente) 

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução, introdução e notas de Valério Rohden. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 ______. Crítica da Razão Pura. Tradução e notas de Fernando Costa Mattos. 1. ed. Bragança 
Paulista: Editora Vozes, 2018.  

 ______. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Discurso Editorial: 
Barcarolla, 2009. Tradução de Guido Antônio de Almeida. 

 ______. Religião nos Limites da Simples Razão. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 
1992. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

(os capítulos e artigos a serem estudados serão disponibilizados pela docente) 

ALMEIDA, Guido Antônio de. Liberdade e Moralidade segundo Kant. Analytica, v.2, n.1, 1997, 
pp.175-202. 

 ______. Introdução do tradutor. In: Fundamentação da Metafísica dos Costumes/Immanuel 
Kant; tradução nova com introdução e notas. São Paulo: Discurso editorial: Barcarolla, 
2009, pp.11-55.  

ALLISON, Henry E. Kant’s Theory of Freedom. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne 
and Sydney: Cambridge University Press, 1990. 

 ______. Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: a commentary. New York and 
Oxford: Oxford University Press, 2011. 

SCHNEEWIND, J.B. Autonomy, Obligation and Virtue, in. The Cambridge Companion to Kant. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
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Professor da Disciplina: Tiago Fonseca Falkenbach 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): tffalk@gmail.com 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


