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Objectivos do Curso

As  democracias  contemporâneas  se  definem  geralmente  pela  combinação  de

elementos liberais e igualitários. Porém, o liberalismo é um fenómeno complexo com

diversas  variantes.  Para  compreender  o  que  está  na  raiz  do  pensamento  liberal  é

preciso voltar ao século XIX. Tendo como ponto de partida os textos de Benjamin

Constant, Tocqueville e John Stuart Mill – e refletindo sobre o contexto imediato de

pós revolução Americana e Francesa que faz com que os três autores manifestem a

inquietude liberal de querer preservar o valor de liberdade, constatando que este teria

agora  de  ser  harmonizado  com  a  paixão  pela  igualdade  –  queremos  explorar  as

tensões que caracterizam ainda a nossa condição atual. Alguns dos tópicos incluem:

liberdade e/ou igualdade;  definição e caracterização da melhor  forma de governo;

relação entre  dimensões  democráticas  (representativa,  participativa  e  deliberativa);

separação de poderes; tirania da maioria; igualdade e justiça social. 

Método

O método do curso consiste na leitura em sala de aula dos textos selecionados com

momento  de  discussão  e  debate;  apresentações  orais  pelos  alunos  sobre  temas  a

definir no início do semestre. 



Avaliação

1. Apresentação oral sobre um tema ou questão específicos. (20% da nota) 2. 3  comentários  escritos,  feitos  na  aula,  sobre  cada  um  dos  autores  e/  ou

comparação entre eles. (60% da nota – 20% cada)3. Participação nas aulas (20% da nota)

Frequência

Os alunos podem faltar até 4 aulas. (25% da carga horária da disciplina)
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