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Plano

Página da disciplina: https://fischborn.wordpress.com/aulas/logica2016/ 
(onde textos e outras informações relevantes sobre as aulas ficarão disponíveis).

Objetivos: desenvolver as habilidades de reconstrução e avaliação de argumentos filosóficos, 
tendo como foco um grupo de argumentos filosóficos sobre livre-arbítrio e responsabilidade.

Metodologia: atividades de explicitação e reflexão sobre concepções prévias sobre os tópicos 
estudados (incluindo vídeos e questionários), leituras, exposição pelo professor, exercícios 
argumentativos e discussão. Todas as atividades contarão para a avaliação.

Cronograma
Aula 1 – 16/12/2016

• Apresentação do planejamento e das expectativas do professor
• Vídeos e questionários visando mapear grandes intuições sobre os temas de interesse

• Introdução aos conceitos de livre-arbítrio e responsabilidade moral
• Mapeamento das questões filosóficas centrais sobre o assunto e da literatura recente

Aula 2 – 23/12/2016

Sobre a existência, natureza e importância do livre-arbítrio
• Argumento 1: Um argumento a favor do livre-arbítrio (cap. 30)
• Argumento 2: Argumento do Código Penal (trecho do Código Penal)

Sobre a relevância da noção de possibilidades alternativas
• Argumento 3: Refutação do princípio de possibilidades alternativas (cap. 31)
• Argumento 4: Argumento do bem determinado (trecho de Daniel Dennett)

Exercício para casa: Construir dois argumentos válidos (não necessariamente corretos) contra 
cada um dos argumentos estudados nesta aula.

Aula 3 – 6/1/2017

Primeira parte: Questões da compatibilidade e existência do livre-arbítrio
• Argumento 5: Argumento da consequência contra o compatibilismo (cap. 156)
• Argumento 6: Argumento direto contra o livre-arbítrio (trecho de Galen Strawson)

Segunda parte: Avaliação
• Exercício avaliativo em aula: Construir um argumento contra um dos argumentos 

estudados em aula e, em seguida, um argumento para cada uma das premissas 
empregadas no argumento construído. (O material produzido para o exercício da segunda 
aula poderá ser aproveitado).
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