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1. 	UMA JORNADA EXPLORAT 

Este é um livro sobre Iiberd 

contribuição à teoria política do I 

em termos históricos. É uma tr 

nos últimos três séculos, aprmán 

no que hoje é conhecido como c 

de causas políticas apoiadas por 

de de afirmações sobre o funcio 

conjunto de ideias a respeito dos 

É provavelmente verdadeiro dize 

de sociedade e nenhum princípio 

qualquer geração dada, muito m( 

exibe considerável grau de un.idad 

das dominantes e mais formativo 

Este ensaio, entretanto, nã 

primariamente a pessoas que (fi 

menos sentiram sua atração, àq 

quanto a esta tradição. Eles esper 

os coloque em algum lugar den 

acabar por incluir elementos emp 

outras palavras, um ensaio sobn 

as ideias a serem investigadas pre: 

e do funcionamento da sociedade 

gundo plano. Embora as concluSI 

diversos problemas políticos, corr 

I A variedade de ideias liberais é apresentad 
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