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I.

Identifique no tempo e explicite, sucintamente, o que entende acerca de 4
(quatro) das seguintes questões:
1. Média via tomista;
Definição; identificação do autor; identificação das teorias sobre a origem do
poder; contextualização histórica; identificação das teorias sobre a origem do poder;
identificação dos elementos aristotélicos na teoria tomista; identificação dos elementos
tradicionais do pensamento político cristão; relacionamento com outros aspectos do
pensamento tomista (racionalismo; caracterização dos regimes; teoria do Direito;
direito de resistência).
2. Soberania;
Definição; identificação dos autores mais relevantes na definição do conceito na
Idade Moderna (Bodin, “Les Six Livres de la Republique”); a definição de Bodin; o
contexto histórico-político – Idade Moderna e afirmação do Estado; a preterição de
formas medievais de exercício do poder; o conceito de “soberano” e de “Coroa”; poderes
de soberania; a definição do Direito pelo Estado.
3. Razão de Estado;
Definição; referência a Botero e à divulgação do conceito; referência a outros
autores (Maquiavel e a noção – não a expressão – de razão de Estado);
contextualização histórica; relacionamento com o conceito de Estado; relacionamento
com o pensamento político moderno; divisão religiosa da Europa e a “boa” e a “má”
razão de Estado – distinção, limites da razão de Estado.
4. Amoralismo no pensamento maquiavélico;
Maquiavel (contextualização histórica, referência às suas obras) e pensamento
político moderno – traços distintivos relativamente ao pensamento político e à
literatura política medievais; moral e política em Maquiavel – a função do poder; a

função da moral; a função da religião; conceitos fundamentais – “virtú”; pragmatismo;
referência à reacção moderna à obra de Maquiavel.
5. Conceito de “vontade geral” no pensamento político de Rousseau;
Contextualização histórica e filosófica da obra de Rousseau (referência às obras
de Rousseau, em particular a “O Contrato Social”); liberalismo; a concepção do homem
no “estado de natureza” rousseauniano; a concepção do poder político – origem,
função, limites; o problema do exercício do poder político – rejeição da representação
política; a formação da vontade política – o critério da maioria e a manifestação da
verdade; a igualdade como realização da liberdade individual na comunidade política;
indivíduo e maioria; a sujeição do indivíduo à maioria como libertação do indivíduo.
6. As respostas dos socialismos à “questão social”;
Contextualização histórica; identificação da “questão social”; caracterização dos
vários “socialismos” e identificação dos principais autores (socialismo utópico,
socialismo científico, socialismo de cátedra, socialismo de Estado); distinção entre os
vários socialismos; diferentes experiências históricas de divulgação, concretização e
reacção aos “socialismos”; recepção em Portugal do ideário socialista.
7. A questão religiosa na 1ª República;
Identificação da “questão religiosa”; contextualização histórica, filosófica e
ideológica; a religião e o projecto político e social republicano; relações entre Estado e
Igreja e relações entre Estado e religião – Estado laico versus Estado ateu; os
antecedentes históricos; a lei da separação de 1911 – caracterização, exemplificação de
soluções de “separação”.
8. Estado Novo;
Definição; contextualização histórica e ideológica; a Constituição – plebiscitada
– de 1933; autoritarismo no contexto político europeu; a crítica do parlamentarismo
liberal; os antecedentes históricos portugueses; corporativismo – antecedentes
ideológicos (referência à Doutrina Social da Igreja) e concretização no âmbito da
Constituição de 1933.
9. Totalitarismos.
Definição; contextualização histórica e filosófica; a crítica ao liberalismo político
e económico no contexto do pós I Guerra Mundial; a definição de Mussolini de “Estado
total”; concepção de Estado e de poder político do Estado; concepção do indivíduo

como parte do Estado; experiências totalitárias - caracterização (fascismo; nazismo;
comunismo – o estalinismo em particular).
II.
Desenvolva 2 (dois) dos seguintes temas:
1. O poder real e as cortes.
Em especial, refira a origem e funções das Cortes e o modo como as
teorias políticas medievais consideram as relações entre o rei e as cortes.
Desenvolvimento dos tópicos de resposta indicados; contextualização histórica;
o poder como função, o poder como dever; limites do poder régio no pensamento
político medieval; o dever de conselho na sua dupla natureza – dever de aconselhar e
dever de procurar conselho.

2. O projecto político do liberalismo.
Em especial, considere os seguintes elementos: Constituições escritas;
soberania nacional; separação de poderes; direitos naturais, em especial o
de propriedade; direitos de participação política.
Desenvolvimento dos tópicos de resposta indicados; contextualização histórica;
conceito de “liberalismo”; a “liberdade” individual como fundamento do poder; a
“liberdade” como categoria política e jurídica; direitos naturais e limitação do poder;
contratualismo político; Constituição escrita e teoria da lei no pensamento liberal; as
revoluções liberais (inglesa, americana, francesa); o debate sobre as leis fundamentais
em Portugal – o projecto do “Novo Código”; as Constituições liberais portuguesas.

3. Estado de bem-estar e Estado providência
Em especial, considere os seguintes elementos: Os direitos sociais e as
teorias da justiça; alargamento das funções do Estado e do Estadoadministração; o problema político da burocracia e da administração de
planificação; a burocracia e o «Estado sábio» como ameaças para a
liberdade individual; transformações recentes; o regresso do poder
governamental e da razão de Estado democrática; problemas de satisfação
das expectativas sociais.
Desenvolvimento dos tópicos de resposta indicados; contextualização histórica;
a evolução do Estado liberal; o Estado prestador; os direitos sociais enquanto direitos

fundamentais – fundamentação jurídica; garantia da liberdade individual; o debate
actual sobre as funções e os poderes do Estado;
4. O Estado Social.
Em especial, considere os seguintes elementos: estado social liberal;
estado social autoritário (Constituição de 1933); estado social totalitário;
estado liberal; estado mínimo; separação entre estado e economia e entre
estado e sociedade; estatuto trabalho (1933); solidariedade; capital;
trabalho; propriedade; regime corporativo; greve; previdência; dirigismo
economicismo; condicionamento industrial.
Desenvolvimento dos tópicos de resposta indicados; contextualização histórica;
caracterização ideológica; evolução do Estado liberal; experiências constitucionais de
Estado

social;

liberalismo,

autoritarismo

e

totalitarismo

–

distinção

fundamentações ideológicas do Estado social; a experiência portuguesa.

Cotação:
I –6 (seis) valores: 1,5 cada questão; II – 12 (doze) valores: 6 valores cada questão;
2(dois) valores para ponderação geral.
Duração: 2 horas + 15 minutos de tolerância.
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