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LIBERDADE E FILOSOFIA DO DIREITO. 

 
Objetivo: O presente projeto de pesquisa visa investigar o conceito de liberdade a 

partir de uma filosofia do direito e uma filosofia da história, procurando 

problematizar algumas premissas que encontramos em pensadores modernos, 

como Kant, que defende a ideia de que a história da humanidade está sempre em 

uma ascensão do pior e mais primitivo para o melhor e mais civilizado dos 

mundos; ou de que estamos em uma ascensão à paz perpétua e ao 

esclarecimento; de que caminhamos rumo a uma vida cosmopolita. Tais premissas 

nos revelam, de antemão, uma noção de liberdade e, diante disso, vemos que 

estas prerrogativas iniciais nos levam a crer que a humanidade se encontra em um 

contínuo progresso. A pergunta que procuramos responder em nosso grupo de 

pesquisa, portanto, é exatamente esta: que tipo de liberdade e que tipo de 

progresso podemos afirmar a partir do pensamento de Kant? Veremos que há 

várias possibilidades de respostas para este problema não somente na literatura 

kantiana, mas também na literatura posterior a este pensador alemão, a saber, em 

autores como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx e os pensadores da 

Escola de Frankfurt. Desta forma, pretendemos estabelecer as correlações que 

passam pelo conceito de liberdade nestes autores e como ela pode ser pensada 

na atualidade sobretudo em relação à tese levantada por Kant. 

Coordenação:  Prof. Ms. Antonio Djalma Braga Junior, Prof. Ms. Bernardo 

Kestring e Prof. Ms. Ivanildo Luis Monteiro. 

Os encontros serão realizados na Sala de Aula 117 – Bloco 5. 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES CH 

18/03 9h 
Discussões em torno das obras de Kant: 

• Ideia Universal de um ponto de vista cosmopolita 
4h 

25/03 9h 

Discussões em torno das obras de Kant: 

• Começo conjectural da História humana - Kant 

• Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento – Kant 

4h 

08/04 9h 

Discussões em torno das obras de Nietzsche: 

• Sobre a Verdade a Mentira em um sentido 

“extramoral” – Nietzsche 

• Genealogia da Moral – 1º dissertação 

4h 

29/04 (verificar 
o feriado do dia 

01/05) 
9h 

Discussões em torno das obras de Nietzsche: 

• Genealogia da Moral – 2º e 3º dissertação 
4h 

13/05 9h 
Discussões em torno das obras de Freud: 

• O futuro de uma Ilusão – Freud 
4h 

27/05 9h 
Discussões em torno das obras de Freud: 

• Mal Estar na Civilização – Freud 
4h 

 

Carga horária total: 24h 


