
 

 

 

Plano de Ensino – História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos 
Prof. Dr. Luiz Fernando Barrére Martin 

3º quadrimestre suplementar (QS) / Maio.-Agosto. 2021 
 

Disciplina: História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos 

Código: DANHH2040-13SB       TPI: 4-0-4 

Sala: Encontros on-line pelo Google Meet. Link: meet.google.com/vzu-eeef-wbf 
 
 

Horário dos encontros sincrônicos: quartas-feiras, das 10:00 às 12:00 horas 

Contato: luizfernando.ufabcfilo@gmail.com 

 

Objetivo Geral: Na década de 90, Marcos Lutz Müller, por ocasião da publicação em revista de sua tradução da 3ª seção da IIª Parte, “A 

moralidade”, da Filosofia do Direito de Hegel, comentava que se tratava de “uma das menos conhecidas e estudadas [partes] da obra”. 

Nela, a propósito, encontramos não apenas exposta a relação dialética entre os conceitos de bem e de consciência moral, mas também 

uma crítica acerba do formalismo da moral kantiana e do que se poderia chamar de absolutização da subjetividade moderna pelos 

românticos, particularmente na figura de um de seus maiores expoentes, Friedrich Schlegel. Talvez seja, entretanto, possível afirmar que, 

em relação a esse menor interesse pela Moralidade na Filosofia do Direito, o cenário tenha se modificado. Em linhas gerais, a atualidade 

da abordagem ali desenvolvida revela-se na medida em que Hegel tenciona pensar a realização da autonomia do sujeito moral moderno 

considerando as condições sócio-históricas de sua realização e legitimação. A apreciação da pertinência de uma tal perspectiva se 

apresenta hoje, em termos mais abstratos, na oposição entre, por um lado, a primazia da vontade individual como princípio para a ação 

e independentemente de sua dimensão social e, por outro lado, da vontade que se efetiva tomando em consideração essa mesma 

dimensão social como determinante para a ação do indivíduo. No debate contemporâneo essa oposição se apresenta, por exemplo, no 
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horizonte da discussão entre liberais e comunitaristas. O que se pretende neste curso será proporcionar ao estudante uma introdução à 

filosofia de Hegel tratando, em primeiro lugar, do conceito de vontade livre e de Direito a partir de uma retomada sucinta da Introdução à 

Filosofia do Direito e, a seguir, abordar, nessa terceira seção da Moralidade, o conceito de bem e de consciência moral, além de se buscar 

compreender a crítica de Hegel a Kant e a Schlegel. 

 

Objetivos Específicos: Dada a evidente impossibilidade de uma leitura completa e satisfatória da obra em curto período de tempo, como 

o de um quadrimestre, o curso pretende oferecer tanto uma visão mais geral da Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito a partir da 

Introdução da obra, quanto um estudo mais específico da parte dedicada à Moralidade. Busca-se com isso fornecer ao estudante um 

primeiro contato com a temática da obra, além de repercussões na filosofia contemporânea. 

 

Metodologia: Tomando em consideração a situação vigente no Quadrimestre Suplementar, que extraordinariamente impede aulas 

presenciais, a disciplina será ministrada por meio de dois tipos de atividades: 1) encontros sincrônicos pela plataforma Google Meet, em 

link permanente (meet.google.com/vzu-eeef-wbf) e sempre às quartas-feiras, das 10:00 às 12:00 horas, conforme estabelecido pela 

PROGRAD. Nestes encontros leremos em conjunto os textos de Hegel indicados; 2) atividades assíncronas, compostas de leitura e 

reflexão dos textos designados para a disciplina (cf. cronograma), além de outros textos de apoio que porventura sejam indicados pelo 

professor no decorrer do quadrimestre.  

Atendimento aos alunos: Será disponibilizado o horário das 08:00 às 10:00 horas das segundas-feiras (conforme estabelecido pela 

PROGRAD) para atendimento individual e esclarecimento de dúvidas, a ser previamente agendado com o docente. 

 

Programa e Cronograma da Disciplina 
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Semana Data do 
encontro 
sincrônico 

Proposta de atividades 

1ª semana 26/05 Atividade sincrônica: 

Apresentação geral do curso a partir de seu plano de ensino. 

Introdução geral à Filosofia do Direito: contexto geral de aparecimento da obra, as lições e a obra publicada. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: MÜLLER, M.L. Apresentação: um roteiro de leitura da Introdução, coleção Clássicos da 

Filosofia: Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005, pp. 5-30. 

 

2ª semana 02/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 1-4, in: Introdução à 

Filosofia do Direito. Tradução, notas e apresentação Marcos Lutz Müller, coleção Clássicos da Filosofia: 

Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 1-4.  

 

3ª semana 09/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 10-13 (A vontade em 

si – Imediata/natural), in: Op. cit. 
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Atividade assíncrona: 
Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 10-13. 

 

4ª semana 16/06  
Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 14-20 (A vontade 

refletida dentro de si ou a vontade do arbítrio), in: Op. cit. 

 
Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 14-20. 

 

5ª semana 23/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 21-24 (A 

vontade livre em si e para si), in: Op. cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 21-24. 
 

6ª semana 30/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 129-132, in: 

Segunda parte – A moralidade, 3ª seção. Tradução de Marcos Lutz Müller, in Ideias, Revista do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ano I, nº 2, julho/dezembro 1994, pp. 39-80. 

 



 
 
 
 

5 

Atividade assíncrona:  

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 129-132. 

 

7ª semana 07/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 133-135, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 133-135. 

 

8ª semana 14/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 136-138, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 136-138. 

 

Entrega de fichamentos sobre a Introdução da Filosofia do Direito. 
 

9ª semana 21/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 139-140, in: Op. 

cit. 
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Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 139-140. 

 

10ª semana 28/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: a-c, in: Op. cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: a-c. 

 

11ª semana 04/08 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: d-e, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: d-e. 

 

12ª semana 11/08 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: f, in: Op. cit. 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: f. 

Avaliação: Prova ou dissertação com data de entrega para 04.08.2021.  
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Avaliação e critérios de avaliação: 
1. Fichamento da Introdução da Filosofia do Direito a ser entregue no dia 14/07 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.  

2. Prova ou dissertação sobre tema ou questões a serem ainda definidas conforme o andamento das atividades com data de entrega 

para o prazo de 04.08.2021 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.  

Critérios de avaliação:  para as atividades escritas correção gramatical, desenvolvimento argumentativo coerente, capacidade de análise 

de textos segundo os padrões de rigor filosófico, bom uso de referências bibliográficas. Participação nas discussões em encontros 

sincrônicos também será considerada. 

Recuperação: em caso de necessidade, dissertação com tema a ser ainda definido e com data de entrega de acordo com o calendário 

proposto pela PROGRAD para o quadrimestre suplementar. 

Ainda sobre os trabalhos escritos: Como referência para a elaboração do trabalho solicitado, sugere-se a leitura do Guia de 

normalização de trabalhos acadêmicos da UFABC (Disponível em 

˂http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/guia_de_normalizacao_da_ufabc.pdf˃). Pede-se cuidado especial na identificação das 

referências bibliográficas, a qual deve seguir as normas da ABNT. O uso indevido do texto de terceiros configura-se plágio e uma 

eventual constatação deste último implicará na atribuição do conceito F.  

Bibliografia: 

HEGEL, G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Organizado por Horst D. Brandt com base na edição do texto nas 

Gesammelten Werken, vol. 14, Hamburg: Felix Meiner, 2013.  

____________ Introdução à Filosofia do Direito. Tradução, notas e apresentação Marcos Lutz Müller, coleção Clássicos da 

Filosofia: Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005.  

____________ Segunda parte – A moralidade, 3ª seção. Tradução de Marcos Lutz Müller, in Ideias, Revista do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas da Unicamp, ano I, nº 2, julho/dezembro 1994, pp. 39-80. 
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(Bibliografia secundária será fornecida pelo professor em sala no decorrer do curso)     

 

 



 

 

 

Plano de Ensino – História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos 
Prof. Dr. Luiz Fernando Barrére Martin 

3º quadrimestre suplementar (QS) / Maio.-Agosto. 2021 
 

Disciplina: História da Filosofia Moderna: o Iluminismo e seus desdobramentos 

Código: DANHH2040-13SB       TPI: 4-0-4 

Sala: Encontros on-line pelo Google Meet. Link: meet.google.com/fob-thnj-ehu 
 

Horário dos encontros sincrônicos: quartas-feiras, das 21:00 às 23:00 horas 

Contato: luizfernando.ufabcfilo@gmail.com 

 

Objetivo Geral: Na década de 90, Marcos Lutz Müller, por ocasião da publicação em revista de sua tradução da 3ª seção da IIª Parte, “A 

moralidade”, da Filosofia do Direito de Hegel, comentava que se tratava de “uma das menos conhecidas e estudadas [partes] da obra”. 

Nela, a propósito, encontramos não apenas exposta a relação dialética entre os conceitos de bem e de consciência moral, mas também 

uma crítica acerba do formalismo da moral kantiana e do que se poderia chamar de absolutização da subjetividade moderna pelos 

românticos, particularmente na figura de um de seus maiores expoentes, Friedrich Schlegel. Talvez seja, entretanto, possível afirmar que, 

em relação a esse menor interesse pela Moralidade na Filosofia do Direito, o cenário tenha se modificado. Em linhas gerais, a atualidade 

da abordagem ali desenvolvida revela-se na medida em que Hegel tenciona pensar a realização da autonomia do sujeito moral moderno 

considerando as condições sócio-históricas de sua realização e legitimação. A apreciação da pertinência de uma tal perspectiva se 

apresenta hoje, em termos mais abstratos, na oposição entre, por um lado, a primazia da vontade individual como princípio para a ação 

e independentemente de sua dimensão social e, por outro lado, da vontade que se efetiva tomando em consideração essa mesma 

dimensão social como determinante para a ação do indivíduo. No debate contemporâneo essa oposição se apresenta, por exemplo, no 
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horizonte da discussão entre liberais e comunitaristas. O que se pretende neste curso será proporcionar ao estudante uma introdução à 

filosofia de Hegel tratando, em primeiro lugar, do conceito de vontade livre e de Direito a partir de uma retomada sucinta da Introdução à 

Filosofia do Direito e, a seguir, abordar, nessa terceira seção da Moralidade, o conceito de bem e de consciência moral, além de se buscar 

compreender a crítica de Hegel a Kant e a Schlegel. 

 

Objetivos Específicos: Dada a evidente impossibilidade de uma leitura completa e satisfatória da obra em curto período de tempo, como 

o de um quadrimestre, o curso pretende oferecer tanto uma visão mais geral da Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito a partir da 

Introdução da obra, quanto um estudo mais específico da parte dedicada à Moralidade. Busca-se com isso fornecer ao estudante um 

primeiro contato com a temática da obra, além de repercussões na filosofia contemporânea. 

 

Metodologia: Tomando em consideração a situação vigente no Quadrimestre Suplementar, que extraordinariamente impede aulas 

presenciais, a disciplina será ministrada por meio de dois tipos de atividades: 1) encontros sincrônicos pela plataforma Google Meet, em 

link permanente (meet.google.com/fob-thnj-ehu) e sempre às quartas-feiras, das 21:00 às 23:00 horas, conforme estabelecido pela 

PROGRAD. Nestes encontros leremos em conjunto os textos de Hegel indicados; 2) atividades assíncronas, compostas de leitura e 

reflexão dos textos designados para a disciplina (cf. cronograma), além de outros textos de apoio que porventura sejam indicados pelo 

professor no decorrer do quadrimestre.  

Atendimento aos alunos: Será disponibilizado o horário das 19:00 às 21:00 horas das segundas-feiras (conforme estabelecido pela 

PROGRAD) para atendimento individual e esclarecimento de dúvidas, a ser previamente agendado com o docente. 

 

Programa e Cronograma da Disciplina 
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Semana Data do 
encontro 
sincrônico 

Proposta de atividades 

1ª semana 26/05 Atividade sincrônica: 

Apresentação geral do curso a partir de seu plano de ensino. 

Introdução geral à Filosofia do Direito: contexto geral de aparecimento da obra, as lições e a obra publicada. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: MÜLLER, M.L. Apresentação: um roteiro de leitura da Introdução, coleção Clássicos da 

Filosofia: Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005, pp. 5-30. 

 

2ª semana 02/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 1-4, in: Introdução à 

Filosofia do Direito. Tradução, notas e apresentação Marcos Lutz Müller, coleção Clássicos da Filosofia: 

Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 1-4.  

 

3ª semana 09/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 10-13 (A vontade em 

si – Imediata/natural), in: Op. cit. 
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Atividade assíncrona: 
Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 10-13. 

 

4ª semana 16/06  
Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 14-20 (A vontade 

refletida dentro de si ou a vontade do arbítrio), in: Op. cit. 

 
Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 14-20. 

 

5ª semana 23/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 21-24 (A 

vontade livre em si e para si), in: Op. cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – Introdução §§ 21-24. 
 

6ª semana 30/06 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 129-132, in: 

Segunda parte – A moralidade, 3ª seção. Tradução de Marcos Lutz Müller, in Ideias, Revista do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ano I, nº 2, julho/dezembro 1994, pp. 39-80. 
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Atividade assíncrona:  

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 129-132. 

 

7ª semana 07/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 133-135, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 133-135. 

 

8ª semana 14/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 136-138, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 136-138. 

 

Entrega de fichamentos sobre a Introdução da Filosofia do Direito. 
 

9ª semana 21/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 139-140, in: Op. 

cit. 
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Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 139-140. 

 

10ª semana 28/07 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: a-c, in: Op. cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: a-c. 

 

11ª semana 04/08 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: d-e, in: Op. 

cit. 

 

Atividade assíncrona: 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: d-e. 

 

12ª semana 11/08 Atividade sincrônica: 

Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: f, in: Op. cit. 

Leitura de texto: HEGEL, G.W.F. Filosofia do Direito – A moralidade: §§ 140: f. 

Avaliação: Prova ou dissertação com data de entrega para 04.08.2021.  

 
 



 
 
 
 

7 

Avaliação e critérios de avaliação: 
1. Fichamento da Introdução da Filosofia do Direito a ser entregue no dia 14/07 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.  

2. Prova ou dissertação sobre tema ou questões a serem ainda definidas conforme o andamento das atividades com data de entrega 

para o prazo de 04.08.2021 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.  

Critérios de avaliação:  para as atividades escritas correção gramatical, desenvolvimento argumentativo coerente, capacidade de análise 

de textos segundo os padrões de rigor filosófico, bom uso de referências bibliográficas. Participação nas discussões em encontros 

sincrônicos também será considerada. 

Recuperação: em caso de necessidade, dissertação com tema a ser ainda definido e com data de entrega de acordo com o calendário 

proposto pela PROGRAD para o quadrimestre suplementar. 

Ainda sobre os trabalhos escritos: Como referência para a elaboração do trabalho solicitado, sugere-se a leitura do Guia de 

normalização de trabalhos acadêmicos da UFABC (Disponível em 

˂http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/guia_de_normalizacao_da_ufabc.pdf˃). Pede-se cuidado especial na identificação das 

referências bibliográficas, a qual deve seguir as normas da ABNT. O uso indevido do texto de terceiros configura-se plágio e uma 

eventual constatação deste último implicará na atribuição do conceito F.  

Bibliografia: 

HEGEL, G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Organizado por Horst D. Brandt com base na edição do texto nas 

Gesammelten Werken, vol. 14, Hamburg: Felix Meiner, 2013.  

____________ Introdução à Filosofia do Direito. Tradução, notas e apresentação Marcos Lutz Müller, coleção Clássicos da 

Filosofia: Cadernos de Tradução nº 10. Campinas: IFCH/UNICAMP, Agosto de 2005.  

____________ Segunda parte – A moralidade, 3ª seção. Tradução de Marcos Lutz Müller, in Ideias, Revista do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas da Unicamp, ano I, nº 2, julho/dezembro 1994, pp. 39-80. 
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(Bibliografia secundária será fornecida pelo professor em sala no decorrer do curso)     

 

 


