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Ementa: A partir da identificação, já amplamente documentada na história das idéias e na 

filosofia política, da singularidade e das controvérsias entre as tradições republicana e liberal – 

com as suas diferentes matrizes e correntes - , procura-se, de forma didática e formativa, 

estudar os autores fundamentais que constituíram o republicanismo democrático moderno, o 

liberalismo democrático moderno, o feminismo  democrático e o socialismo democrático 

moderno. As obras seminais de Marx e Weber são interpretadas a partir das linguagens destas 

duas tradições políticas. Os temas do feminismo e das teorias anti-racistas são enquadrados 

segundo os diferentes paradigmas de formação da Modernidade. Enfim, procura-se identificar 

as linguagens do neoliberalismo contemporâneo, do liberalismo igualitário ou cívico, do 

republicanismo contemporâneo e do socialismo democrático confrontando-as com os grandes 

temas polêmicos nas teorias democráticas atuais. 

Capítulos e seminários: 

Seminário I-  Introdução : Da história das idéias e da filosofia política à ciência política: a 

formação da liberdade e da democracia moderna 

Capítulo I : A formação do republicanismo democrático moderno 

Seminário II- O humanismo cívico: Maquiavel 

Seminário III- A formação da matriz inglesa do republicanismo: Harrington e Milton 

Seminário IV: A  formação da matriz norte-americana do republicanismo:  Jefferson e Paine 

Seminário V: A formação da matriz francesa do republicanismo: Rousseau 

Seminário VI: A formação de um republicanismo democrático feminista: Wollstonecraft 

 

Capítulo II : A formação do liberalismo democrático moderno 

Seminário VII: Madison e a tradição do liberalismo democrático  



Seminário VIII: Tocqueville e “A democracia na América” 

Seminário IX- John Stuart Mill e o utilitarismo 

 

Capítulo III – Dois clássicos em nova perspectiva 

Seminário X-   A formação do republicanismo alemão: de Kant a Hegel  

Seminário XI-Marx, socialismo e republicanismo 

Seminário XII: Weber e o “liberalismo desencantado” 

 

Capítulo IV: Linguagens políticas e as grandes polêmicas contemporâneas da teoria 

democrática 

Seminário XIII: As linguagens políticas  do neoliberalismo contemporâneo 

Seminário XIV: As linguagens políticas do liberalismo cívico contemporâneo  

Seminário XV: As linguagens políticas do socialismo democrático contemporâneo 

 


