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EMENTA 

A disciplina pretende discutir as condições de possibilidade da elaboração de conceitos, 

juízos e argumentos morais. Em torno desta problemática serão abordados alguns dos 

temas mais importantes tratados por autores diversos da tradição filosófica, incluindo 

eventuais interfaces entre a ética e outros campos filosóficos e não filosóficos. Assim, 

serão discutidos, dentre outros, os seguintes temas: ética e moral; ética e religião; 

virtude e eudaimonia; teorias éticas deontológicas; teorias éticas consequencialistas; 

teorias éticas intuicionistas; ética e racionalidade; razão, paixões e vontade; o dever e o 

imperativo categórico; autonomia e heteronomia; liberdade e determinação; relativismo 

ético; o niilismo e a crise da normatividade. 

 

CONTEÚDO 

O curso terá como tema central a questão da liberdade. Tendo em vista que a liberdade 

tem sido mencionada como um valor incondicional e tem sido defendida por argumentos 

os mais diversos por diferentes escolas filosóficas, procuraremos investigar a história 

desse conceito no pensamento moderno e contemporâneo. Partiremos da concepção 

liberal e iluminista de liberdade, abordaremos a crítica a essa concepção e como ela é 

debatida no pensamento contemporâneo. Serão discutidos textos de autoras e autores 

que debatem a questão da liberdade na atualidade, as dificuldades encontradas para o 

exercício da mesma e os desafios para a emancipação. 

 

MÉTODO 

O curso consistirá em aulas expositivas sobre a temática da liberdade a partir de textos 

selecionados que deverão ser analisados pelos estudantes a cada semana. A proposta 

é abordar alguns textos consagrados da tradição da filosofia ocidental moderna e 

contemporânea sobre a questão da liberdade, assim como debater algumas 

contribuições mais recentes sobre essa temática. 

 

AVA – Ambiente virtual de aprendizagem:  

SIGAA (aqui serão postadas as informações oficiais do curso, plano de aula, mapa de 

atividades, notas etc, exclusivamente para estudantes matriculadas/os) 

Blog: https://ufabcliberta.blogspot.com/ 



(No blog serão postadas diversas informações sobre o curso, indicações de leitura e 

estudo para assuntos específicos e atendimento ao público externo que queira seguir o 

curso) 

 

CRONOGRAMA SEMANAL 

Semana 1: Apresentação do curso e introdução geral: a liberdade enquanto problema 

metafísico, ético e político 

Semana 2: A concepção iluminista de liberdade: Kant, a revolução francesa e seus 

desdobramentos (leitura de textos de Kant, Foucault e Habermas) 

Semana 3: A concepção liberal clássica de liberdade: John Stuart Mill (análise e debate 

do texto On liberty de J. S. Mill) 

Semana 4: Dois conceitos de liberdade: Isaiah Berlin e o problema da liberdade no 

mundo contemporâneo. 

Semana 5: A crítica à concepção liberal de liberdade (Leitura de alguns capítulos de 

Hegel e a liberdade dos modernos de Domenico Losurdo) 

Semana 6: O neoliberalismo e sua concepção de liberdade 

Semana 7: A crítica à concepção neoliberal de liberdade 

Semana 8: O neohegelianismo (abordagem de “O Direito da Liberdade” de A. Honneth) 

Semana 9: Velhas formas de opressão e novas lutas por emancipação (a emergência 

das questões de gênero e raça no debate contemporâneo) 

Semana 10: Liberdade e reconhecimento das diversidades 

Semana 11: Liberdade individual e justiça social 

Semana 12: Entrega do trabalho e avaliação do curso 

 

CRONOGRAMA DIÁRIO 

 

1. 08/06: Apresentação do curso  

2. 15/06: A concepção moderna e iluminista de liberdade a partir de Kant 

(seminários sobre textos de Foucault e Habermas) 

3. 22/06: A concepção liberal clássica de liberdade: John Stuart Mill (seminário 

sobre o texto On liberty de J. S. Mill) 

4. 29/06: Dois conceitos de liberdade segundo Isaiah Berlin (seminário sobre o 

texto “Dois conceitos de Liberdade” de I. Berlim) 

5. 06/07: A crítica à concepção liberal de liberdade (seminário sobre alguns 

capítulos de Hegel e a liberdade dos modernos de Domenico Losurdo) 

6. 13/07: O neoliberalismo e sua concepção de liberdade (seminário sobre 

Rothbard, “A ética da liberdade”) 



7. 20/07: Os críticos do neoliberalismo (seminários sobre D. Harvey, “O 

neoliberalismo”) 

8. 27/07: O neohegelianismo e a discussão sobre a liberdade (Seminário sobre A. 

Honnet, “O direito da liberdade”, capítulo 1) 

9. 03/08: A noção social de liberdade a partir de Hegel e Honneth (Seminário sobre 

A. Honnet, “O direito da liberdade”, capítulo 3) 

10. 10/08: Velhas formas de opressão e novas lutas por emancipação (a emergência 

das questões de gênero e raça no debate contemporâneo) 

11. 17/08: Liberdade individual e justiça social no contexto da pandemia 

12. 24/08: Entrega dos trabalhos 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por seminários e por um trabalho monográfico entregue ao 

final do curso. O conceito será dado a partir da média da nota do trabalho e do seminário. 
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