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O objetivo deste trabalho é analisar o pensamento de Mill e a questão do paternalismo em sua obra. A
intenção inicial é desativar os argumentos que procuram justificar a aceitação por parte de Mill da liberdade
negativa e a aceitação do pensamento liberal milleano do paternalismo moral e legal. No primeiro momento
serão analisadas algumas particularidades do pensamento de John Stuart Mill. Mill, ao contrário do que
alegam grande parte de seus críticos, possuía, desde sua crise mental (período de sua vida no qual coloca
em xeque grande parte da educação recebida de Bentham), uma capacidade extraordinária para abrigar as
mais diversas tendências filosóficas de seu tempo, o que motivou grande parte dos ataques que lhe foram
dirigidos. O trabalho procurará, também, investigar a preocupação milleana com as noções de autonomia,
auto-desenvolvimento e liberdade positiva, posicionando-se por uma leitura de Mill como um pensador que
defende uma versão fraca do paternalismo. Esta investigação propõe, ainda, a interlocução com os
intérpretes contemporâneos de Mill, o que permitirá avaliar o impacto de suas ideias sobre o diálogo atual em
torno da liberdade civil e do paternalismo.

