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LIBERALISMO, IDEALISMO E SOCIALISMO
Três vias de compreensão da realidade

1. VIA DE COMPREENSÃO DO LIBERALISMO1. VIA DE COMPREENSÃO DO LIBERALISMO

Toda sociedade deve ser compreendida e avaliada a partir 
dos níveis de exercício da liberdade sociopolítica e econômica
> quanto menor for o controle estatal mais adequada é a realidade

2. VIA DE COMPREENSÃO DO IDEALISMO2. VIA DE COMPREENSÃO DO IDEALISMO

Toda realidade deve ser entendida e avaliada a partir da sua 
concepção ideal, sendo, por conseguinte, racional e subjetiva
> quanto maior for a idealização racional mais coerente será o real

3. VIA DE COMPREENSÃO DO SOCIALISMO3. VIA DE COMPREENSÃO DO SOCIALISMO

Toda sociedade deve ser compreendida e avaliada a partir
da gestão pública da propriedade e dos meios de produção
> quanto maior for o controle coletivo mais igualitária é a realidade
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PENSAMENTO FILOSÓFICO LIBERALISTAPENSAMENTO FILOSÓFICO LIBERALISTA

Conjunto de princípios e teorias, que apresenta como caráter 
fundamental a defesa da liberdade sociopolítica e econômica
> opõe-se ao controle estatal sobre a economia e a vida privada

JOHN LOCKE (filósofo/iluminista inglês, 1632-1704)
> Liberalismo Social (critica teoria do direito divino/reis)
> Defende a soberania da população e os três poderes
> Separa Igreja de Estado e defende liberdade religiosa

ADAM SMITH (filósofo/economista escocês, 1723-1790)
> Liberalismo Econômico (liberdade à iniciativa privada)
> Opõe-se à intervenção estatal (livre concorrência)
> Liberdade provocaria queda de preços e inovações)

Na década de 1970, surgiu o Neoliberalismo: aplicação dos 
princípios liberais em uma nova realidade socioeconômica
> pauta-se na Globalização e em novos paradigmas do Capitalismo

PENSAMENTO FILOSÓFICO IDEALISTAPENSAMENTO FILOSÓFICO IDEALISTA

Corrente que emergiu apenas com o advento da denominada 
modernidade, fundamentando-se na defesa da subjetividade
> opõe-se fortemente aos pensamentos realistas e materialistas

IMMANUEL KANT (filósofo prussiano, 1724-1804)
> Idealismo Transcendental (cognoscível heterônomo)
> Conhecimento como sentido e inteligibilidade do objeto
> Todo o saber dependeria do sujeito que compreende

GEORG W. F. HEGEL (filósofo alemão, 1770-1831)
> Idealismo Absoluto (real pleno tem caráter espiritual)
> Compreensão sensorial: estágio pouco evoluído
> Compreensão ideal: evolução cognitiva da subjetividade

Defende que o mundo material, objetivo e exterior só poderia 
ser compreendido a partir de sua verdade mental ou subjetiva
> realidade cognoscível seria redutível à subjetividade humana
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PENSAMENTO FILOSÓFICO SOCIALISTAPENSAMENTO FILOSÓFICO SOCIALISTA

Corrente que defende o poder do Estado na concepção da 
propriedade pública e na gestão dos meios de produção
> opõe-se fortemente aos pensamentos liberais e neoliberais

HENRI DE SAINT SIMON (filósofo francês, 1760-1825)
> Socialismo Utópico (defende tecnocracia/meritocracia)
> Defensor da racionalização da atividade econômica
> Supõe certa anarquia na produção do Capitalismo

KARL HEINRICH MARX (filósofo alemão, 1818-1883)
> Socialismo Moderno (defensor da igualdade social)
> Defende a luta de classes e a revolução do proletariado
> Socialismo: fase de transição Capitalismo/Comunismo

Advoga pela distribuição de bens e uma sociedade firmada
na igualdade de oportunidades/meios a todos os indivíduos
> fim da propriedade privada como realidade igualitária e justa
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