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BLOCO Nº 24
ANO(S)

DISCIPLINA História B e Área de Integração

10º ano

- História B – Identificar/aplicar o conceito: O liberalismo
APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Área de Integração- Compreender que as mudanças que ocorrem na
organização social dependem e implicam ruturas político-ideológicas.

Título/Tema(s) do Bloco
O Liberalismo-Princípios ideológicos

Doc.1
Se o liberalismo só dissesse respeito à ordem política, ou seja, no essencial, à organização dos poderes
públicos e relações dos cidadãos com estes mesmos poderes, rodear-se-ia de menos equívocos. A
dificuldade — e o interesse, evidentemente — aparece nas relações do liberalismo político com o liberalismo
económico, Aparentam-se? São simplesmente homónimos? Nasceram outrora, um e outro, no mesmo
meio: foram reivindicados pelas mesmas categorias sociais. Foi aproximadamente entre 1830 e 1850 (…) que
se efetuou a conjunção da liberdade política e da liberdade económica. Tinham, a partir de então um mesmo
nome, liberalismo. (…) A liberdade política sem liberdades económicas conduziria o capitalismo à ineficácia,
o que, com o tempo, comprometeria a democracia. Inversamente, um mundo de liberdades económicas
sem liberdades políticas é instável (…) Nas nossas sociedades desenvolvidas, mas que nem sempre o foram,
esta transformação essencial teve a sua origem numa evolução marcada pelo liberalismo, o capitalismo e a
democracia. Estas três realidades são inseparáveis: rejeitar uma comprometeria as outras duas. (…) Objetouse, por vezes, ao liberalismo, que seria "burguês", sendo o termo tomado no sentido de conservador, egoísta
e limitado. (…) Que responder? Três coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, que, se o liberalismo esteve
associado à ascensão da burguesia, as conquistas desta não tardaram em aproveitar a outras categorias
sociais. Em seguida, que a burguesia deu provas no plano económico (…) de uma grande eficácia.
Finalmente, que as nossas sociedades, nesta segunda metade do século XX, foram objeto de um processo de
aburguesamento, se se entender por isso uma mistura de segurança e de conforto.
Maurice Flamant, História do Liberalismo, Publicações Europa- América, 1990
1- A partir do Doc. 1 explique o que é o liberalismo.
2- Diga o que entende por filosofia liberal.
3- Avalie as consequências jurídicas e políticas da ideologia liberal.
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