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O tema do curso são as idéias e valores que compõem o liberalismo político e as críticas dos pensadores socialistas a essa 

corrente. 
Em primeiro lugar, caracterizaremos o pensamento político liberal utilizando o conceito marxista de ideologia. O objetivo 

será detectar, descrever e analisar os elementos básicos do pensamento político liberal e revelar a sua natureza burguesa. O 
curso vai se concentrar no exame do pensamento político liberal clássico do século XIX, privilegiando a obra de John Stuart-
Mill. Secundariamente, tomará em consideração outras vertentes do pensamento político liberal e as transformações sofridas 
por esse pensamento no século XX. O liberalismo econômico, inclusive o neoliberalismo contemporâneo, também será 
considerado apenas secundariamente, com o intuito de evidenciar melhor as particularidades do liberalismo político. 

Em segundo lugar, analisaremos como o movimento socialista tem se posicionado diante do liberalismo político. 
Examinaremos as avaliações distintas e até contraditórias que as diferentes vertentes do pensamento socialista têm 
apresentado do liberalismo político. Estudaremos a complexa e importante polêmica sobre a possibilidade de serem 
preservadas, na transição e na sociedade socialistas, as instituições democráticas construídas na sociedade capitalista. O tema 
aponta para o difícil problema das análises prospectivas e são muitas e distintas as perguntas que dividem o pensamento 
socialista nessa matéria: o que é a democracia existente hoje? ela pode ser preservada no socialismo? deve ser 
preservada? qual democracia para qual socialismo? 
 
PARTE I – O LIBERALISMO POLÍTICO  
 
1. O conceito de ideologia 
2. O pensamento político liberal como ideologia política burguesa 
3. Revolução política burguesa e liberalismo 
4. O liberalismo de John Stuart-Mill, de Benjamin Constant e de Alexis de Tocqueville 
5. As transformações do liberalismo político no século XX 
6. As relações do liberalismo político com o liberalismo econômico 
 
Parte II –Socialismo e liberalismo 
1. Ampliação da cidadania e transformações da democracia liberal. 
2. A crítica elitista e a crítica socialista à democracia liberal. 
3. Polêmica sobre a questão democrática no processo de transição ao  socialismo. 
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