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Objetivos: 

 Explicar origem e desenvolvimento das principais categorias analíticas que marcam 

a visão da Filosofia política liberal. 

 

Ementa:  

Estudo dos principais problemas da filosofia política. 

 

Conteúdo Programático:  

O curso pretende de abordar o tema do Liberalismo político contemporâneo a partir 

da explicação de algumas suas categorias analíticas fundamentais (esferas da 

liberdade, relações entre justiça/igualdade) na dialética entre filosofia liberal e as 

concepções democráticas. Para a doutrina liberal o problema de fundo é de limitar o 

poder do Estado, através de uma estrutura constitucional que freie a sua tendência 

expansionista, limitando a esfera da sua intervenção ao mínimo possível para deixar 

todo o restante à iniciativa dos privados. Na concepção democrática a preocupação 

principal é que a atividade do Estado se desenvolva segundo critérios e endereços 

democráticos, que dizer, estabelecidos pela coletividade. Então, se para o 

pensamento liberal o nível de liberdade dos cidadãos é inversamente proporcional ao 

grão de extensão das funções do Estado, segundo a tradição democrática a mesma 

deve ser avaliada verificando a efetiva participação dos cidadãos à esfera das 

decisões. O liberalismo aprofundou o tema da extensão do poder do Estado, a sua 

dimensão quantitativa. A tradição democrática põe o problema da extensão do poder 

Estado em termos qualitativos, ou seja, o problema não seria limitar à ação do Estado, 

mas tornar democrática, controlável, a sua atividade eliminando a separação entre 

governantes e governados. Teoricamente as soluções liberais e democráticas 

parecem divergentes e alternativas: a primeira quere limitar os poderes do Estado 

enquanto a segunda quere impor o controlo popular sobre aqueles poderes. 

Praticamente, elas percorreram vias convergentes que se encontraram onde foi 

afirmado seja o problema da laicidade do Estado que aquela da responsabilidade do 

seu poder. A pesar das previsões e da projeção ideal, ambas, pegadas singularmente, 

se demonstraram concretamente inadequadas: nenhuma constituição pode garantir 

a sociedade civil dos abusos do poder sem o controlo pelo baixo dos cidadãos; 

nenhum controlo pelo baixo é suficiente a evitar os mesmos abusos sem um quadro 

de garantias formais que definem os setores de intervenção do Estado. Por isso, a 

teoria prevalente, é que as duas vertentes, encaminhando-se por perspectivas 

diferentes e paralelas, acabaram por superar o antagonismo originário até tornar-se 



complementares, assim a maioria dos filósofos e dos políticos contemporâneos 

apresentam as modernas democracias como uma solução de compromisso entre as 

duas visões de liberdade que Constant dividiu sobre o plano da descrição filosófica. 

 

Unidade 1 

Apresentação do curso Berlin:  

Isaiah Berlin os conceitos da liberdade:  

Isaiah Berlin os conceitos da liberdade  

Isaiah Berlin: os conceitos da liberdade  

 

Unidade 2 

Alexis de Tocqueville: liberdade e democracia 

Alexis de Tocqueville: liberdade e democracia  

Alexis de Tocqueville: liberdade e democracia 

John Stuart Mill: a Liberdade individual 

John Stuart Mill: a Liberdade individual 

John Stuart Mill: a Liberdade individual 

 

Unidade 3 

Benedetto Croce: a religião da liberdade 

Benedetto Croce: a religião da liberdade 

Benedetto Croce: a religião da liberdade 

John Rawls: o liberalismo político 

John Rawls: o liberalismo político 

John Rawls: o liberalismo político 

 

 
Metodologia: 
 
1) Metodologia das atividades assíncronas: 
 
Será enviado semanalmente e-mail com material de estudos e os textos de cada aula 
desenvolvida no curso com notas e referências bibliográficas. As leituras e estudos 
dos textos indicados (os textos estarão em formato digital) bem como os vídeos como 
filmes e documentários indicados para estudos serão consideradas parte das 
atividades assíncronas. 
 
2) Metodologia das atividades síncronas: 
 
Aulas semanais de duas horas, quinta-feira das 9h às 11h, por meio da plataforma 
RNP Webconf, disponibilizada pelo IFILO-UFU. 
 



Reuniões com o grupo discente para discutir questões teóricas, propostas na 
disciplina. Serão realizadas três reuniões de duas horas cada uma ao longo do curso. 
Estas ocorrerão na sexta feira das 9 às 10 horas. 
A presença nestas reuniões não é obrigatória, seu objetivo é esclarecer dúvidas e 
orientar tarefas. Porém estas ações também serão feitas por e-mail, visando atender 
aqueles que não puderem estar presentes nas atividades síncronas. 
 

 
Plataforma(s) e mídia(s) social(is) a serem adotadas: 
 
Email: giannifresu@ufu.br 
Site: www.giannifresu.it 
Sala de aula virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/web-sala-de-aula-ppgfil 
 

 
Forma de avaliação: 
Dois trabalhos dirigidos (artigos) de 50 pontos cada  
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