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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

 
Unidade curricular 
Ciência Política 2.º Ano de Licenciatura Cadeira Semestral 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutor Miguel Nogueira de Brito – 2 horas por semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Mestre Jorge Silva Sampaio – 4 horas por semana 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Na disciplina de Ciência Política, e no âmbito da perspetiva aqui adotada, os alunos deverão contactar com as 
principais correntes de filosofia política desenvolvidas a partir do Séc. XX, tendo em vista uma adequada compreensão 
dos fundamentos filosóficos do Estado Constitucional no início do Século XXI. O objetivo desta disciplina, assumindo a 
sua vocação auxiliar numa licenciatura de Direito, é o de habilitar os alunos a compreender e problematizar os 
fundamentos sobre os quais se sustentam as tomadas de posição dos decisores políticos e, muitas vezes, dos próprios 
tribunais, designadamente o Tribunal Constitucional. Para além disso, a disciplina procura ainda situar a ordem 
constitucional portuguesa no contexto das principais posições em debate na atual filosofia política. 
 
Conteúdos programáticos 
Parte I – Os fundamentos: a distinção entre filosofia e ideologia; o utilitarismo e o pensamento de Marx. 

Parte II – Os liberalismos: Rawls, Dworkin e Nozick; o pensamento de Amartya Sen; as reações perfecionista e 

comunitarista. 

Parte III – As conceções deliberativas da política e a sua aplicação ao direito constitucional. 

Parte IV – A crítica da modernidade. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Decorre dos últimos itens. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas teóricas lecionadas pelo Professor Regente serão combinadas com aulas práticas lecionadas por um 
assistente. Nestas últimas, os alunos serão confrontados com pesquisa, debates, um exercício escrito e um trabalho 
escrito. A nota daí resultante será associada àquela obtida numa frequência escrita (que eventualmente poderá ser 
substituída por um trabalho escrito final sobre tema a indicar pela equipa docente) e provas orais. Para além das 
lições escritas do Professor Regente e de outros textos aconselhados, os alunos serão orientados através de um 
programa desenvolvido da disciplina, bibliografia, indicações de jurisprudência constitucional relevante e indicação 
de textos de autores relevantes. Nesta disciplina, serão particularmente valorizados debates sobre as diversas 
posições filosóficas expostas nas aulas teóricas. 

 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

 A disciplina combina as exposições das aulas teóricas, objeto de esclarecimentos necessários em face das questões 
colocadas pelos alunos, com apresentações orais e debates realizados pelos alunos em aulas práticas. Será dada 
especial enfâse à discussão de questões públicas e decisões do Tribunal Constitucional que possam ilustrar a 
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projeção prática das conceções filosóficas apresentadas nas aulas teóricas. Tal permitirá que os alunos aliem o 
conhecimento teórico às consequências práticas das diversas ideias expostas. 
 

 

 
Bibliografia principal 
Miguel Nogueira de Brito, As Andanças de Cândido – Introdução ao Pensamento Político do Sec. XX, Edições 70, Lisboa, 
2009; 
Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Clarendon Press, Oxford, 1990; 
Jonathan Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1996; 
Stephen Mulhall e Adam Swift, Liberals and Communitarians, 2.ª ed., Balckwell, Oxford, 1996; 
Michael H. Lessnoff, Political Philosophers of the Twentieth Century, Blackwell, Oxford, 1999; 
Alain Renaut (dir.), Histoire de la Philosophie Politique, Tome V – Les Philosophies Politiques Contemporaines (depuis 
1945), Calmann-Lévy, Paris, 1999; 
John Christman, Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction, Routledge, Londres e Nova Iorque, 2002; 
João Cardoso Rosas (org.), Manual de Filosofia Política, Almedina, Coimbra, 2008; 
João Cardoso Rosas, Conceções de Justiça, Edições 70, Lisboa, 2012; 
João Cardoso Rosas e Rita Ferreira (ogrs.), As Ideologias Políticas Contemporâneas, Almedina, Coimbra, 2013. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Graduation 

 
Curricular unit 
Political Science / 2nd Year Graduation / One Semester 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Prof. Doutor Miguel Nogueira de Brito – 2 hours per week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Mestre Jorge Silva Sampaio – 4 hours per week 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
In the discipline of Political Science, and within the perspective adopted here, students are expected to domain the 
main currents of political philosophy developed from the XX Century on, with the objective of attaining a proper 
understanding of the philosophical foundations of the constitutional state at the beginning of the XXI Century . The 
purpose of this course, assuming its ancillary vocation in the context of a law degree, is to enable students to 
understand and question the political and philosophical presuppositions which underpin the positions of policy 
makers and often the courts’ decisions themselves, namely the Constitutional Court. Furthermore, the discipline seeks 
to situate the Portuguese constitutional order in the context of the main positions in the current debate in political 
philosophy.  
 
Syllabus 
Part I - The basics: the distinction between philosophy and ideology; utilitarianism and the thought of Marx.  
Part II - The liberalism: Rawls, Dworkin and Nozick; the thinking of Amartya Sen; the perfectionist and communitarian 
reactions.  
Part III - The deliberative conceptions of politics and its application to constitutional law.  
Part IV - The critique of modernity. 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
Consequence of the last two items.  
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Teaching methodologies (including evaluation) 
The lectures taught by the appointed professor shall be combined with tutorial organized by an assistant. In the latter, 
students will be confronted with research, debates, a written exercise and a written work. In addition to the lessons 
written by the appointed professor and other texts, students will be oriented by a vademecum containing a developed 
program of the discipline, bibliography, information concerning relevant constitutional jurisprudence texts and 
indication of relevant authors. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The discipline combines oral presentations with exercises and debates in tutorial classes. That allows students to 
relate theoretic knowledge with its application in the sphere of political life.  
  
 
Main Bibliography 
Miguel Nogueira de Brito, As Andanças de Cândido – Introdução ao Pensamento Político do Sec. XX, Edições 70, Lisboa, 
2009; 
Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Clarendon Press, Oxford, 1990; 
Jonathan Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1996; 
Stephen Mulhall e Adam Swift, Liberals and Communitarians, 2.ª ed., Balckwell, Oxford, 1996; 
Michael H. Lessnoff, Political Philosophers of the Twentieth Century, Blackwell, Oxford, 1999; 
Alain Renaut (dir.), Histoire de la Philosophie Politique, Tome V – Les Philosophies Politiques Contemporaines (depuis 
1945), Calmann-Lévy, Paris, 1999; 
John Christman, Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction, Routledge, Londres e Nova Iorque, 2002; 
João Cardoso Rosas (org.), Manual de Filosofia Política, Almedina, Coimbra, 2008; 
João Cardoso Rosas, Conceções de Justiça, Edições 70, Lisboa, 2012; 
João Cardoso Rosas e Rita Ferreira (ogrs.), As Ideologias Políticas Contemporâneas, Almedina, Coimbra, 2013. 

(maximun 1000 characters)  

 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


