
HZ-641 B  - PENSAMENTO POLÍTICO LIBERAL 
Prof. Dr. Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes ( Noturno) 

 
EMENTA: "Estado e economia de mercado na visão liberal do século XIX. O indivíduo cidadão e o Estado: 

direitos e deveres. As instituições políticas liberais e seu funcionamento. Liberalismo e 
democracia. Os autores liberais do século XIX. Liberalismo e neo-liberalismo: as tendências do 
século XX." 

PROGRAMA 

 O curso deste semestre será organizado em torno de uma parte expositiva e de uma série de 
seminários e exercícios a partir de textos de pensadores liberais e de seus críticos. 
A exposição deverá cobrir os seguintes ítens: 
 
 1. As condições históricas (sociais, econômicas, culturais e políticas) em que surge o pensamento liberal 
 2. Tendências gerais do liberalismo: idéias cardeais e matizes. 
 3. Clássicos dos séculos XVII-XVIII: Locke, Hume, Kant, Montesquieu. Indivíduo, estado, cidadão, 

instituições políticas liberais. 
4. A economia política e a afirmação do mercado enquanto matriz ótima e suficiente da vida social e 

política: clássicos, vulgarizadores e neoclássicos 
5.  Os liberais anti-iluministas: Burke. 

  O liberalismo revisto: Benjamin Constant, Tocqueville e Stuart Mill. Liberalismo versus 
democracia. 

6. Neoliberalismo: contexto e principais idéias da corrente; Von Mises; Hayek; Friedman; Public 
Choice.  

7.  Liberais e reformadores - Keynes, Laski, Mannheim, Merton. A teoria da economia mista.  
 
AVALIAÇÃO, SEMINÁRIOS E TRABALHOS ESCRITOS: 
 
 Cada um dos estudantes deverá preparar pelo menos um seminário sobre textos selecionados, relativos 

aos tópicos acima. Detalhes sobre títulos, capítulos, edições e comentadores serão fornecidos durante o 
curso. 

 Ao final do semestre será solicitada a confecção de trabalho escrito (em sala de aula) tendo como 
referência a bibliografia indicada para os seminários. 

 
BIBLIOGRAFIA  
 (detalhes quanto a edições disponíveis, tradutores, etc. serão fornecidos durante o curso) 
 
I. Bibliografia Básica 
BUCHANAN, J.,  McCORMICK, R.E. e TOLLISON, R.D. - El Analisis economico de lo politico -

Lecturas sobre la teoria de la Elección Pública 
BUTLER, Eamonn - A contribuição de Hayek às idéias de nosso tempo 
FRIEDMAN, M. - Liberdade de Escolher (prefácio, introdução, capitulos 1,2,3,4,5,10) 
GRAY, J. - O Liberalismo, cap. III, V, VII, VIII, IX 
HAYEK - "A ficção do conhecimento", em Desemprego e Política monetária 
HAYEK - Direito, Legislação e liberdade. Vol. I, capitulos 1, 2, 4, 6. Volume II: cap. 7, 10. Vol. III: cap. 

12, 13, 15, 17, 18, Epílogo. 
HAYEK -  Caminho da Servidão - Prologos, prefácios, Introdução e capítulos III até IX. 
LASKI, H. - O liberalismo europeu 
LOCKE - Segundo Tratado sobre o Governo  
LUKES, Steven - El individualismo, caps. XII, XIII, XVI, XVII 
MILL, J. Stuart - Sobre a Liberdade 
NISBET, Robert - Conservadorismo, cap. 2 (A dogmática conservadora) 
ROBBINS, Lionel. Teoria da política econômica. 
SARTORY - A Teoria da Democracia Revisitada. Cap. 14. 



TOCQUEVILLE - Democracia na América - capítulos incluidos na edição Abril-Pensadores, 
principalmente Livro I, segunda parte e Livro II (inteiro) 

 
 
II. Bibliografia adicional recomendada (alguns outros títulos serão sugeridos durante a aula expositiva, para 
os estudantes que desejarem aprofundar este ou aquele tópico) 
 
ANDERSON, Perry  - "Balanço do neoliberalismo" em Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o 

estado democrático 
BUCHANAN, J. e TULLOCK, G. -  El cálculo del consenso 
BURKE, E.  - Considerações sobre a Revolução Francesa 
DUNLEAVY, Patrick e O'LEARY, Brendan - Theories of State - the politics of liberal democracy. Cap. 3. 
HAYEK, F.A. von  - Fundamentos da Liberdade 
HISRSCHMAN, A.- A retórica da intransigência, cap. 1, 2, 3, 4. 
HUME - Ensaios Políticos - textos incluídos na ed. Abril-Pensadores (pp. 229-306) 
KEYNES, J. M. - "O fim do laissez-faire" 
KEYNES, J. M. - Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro, último capítulo (A filosofia social 

decorrente da Teoria geral) 
LOSURDO, Domenico - Democrazia o Bonapartismo, cap. 7. 
MANNHEIM, K. - Liberdade, poder e planificação democrática (cap. 1: Principais sintomas da crise; 

cap. 2: respostas alternativas; cap. 6: Controle democrático do governo numa sociedade planejada) 
MANNHEIM, K. - O homem e a sociedade - Introdução (secções I e II), 
MANNHEIM, K. - Diagnóstico de nosso tempo - cap. I 
MERTON, R. - "Consequências imprevistas de ações intencionais", em Ambivalência sociológica e 

outros ensaios 
MILL, J. Stuart - Princípios de economia política.  
MILL, J. Stuart - Considerações sobre o governo representativo 
MISES, L. von - O mercado  
MISES, L. von - Uma crítica do intervencionismo (cap. 1,2,3) 
POLANYI, K. - A grande transformação 
PRZERWORSKY, Adam - Estado e economia no capitalismo, parte 1 (O governo do povo) 
WOLLFF - A miséria do liberalismo, cap. 1 (Liberdade) 


