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GRUPO I 

Explique sucintamente três (3) dos seguintes conceitos: 

1- Ideologia e utopia em Karl Mannheim; 

A ideologia no período pós-revolução francesa; a utopia em Thomas Moore, a 

filiação pós-marxista de Mannheim; o problema da incongruência com a 

realidade; a impossibilidade de universais; da ideologia à utopia. 

2- A média via tomista; 

As teses do poder político na Idade Média; as doutrinas hierocráticas; o 

naturalismo político; a síntese entre a mediação popular e o papel do Papa. 

3- A moralidade humanística transfigurada n’O Príncipe de Nicolau Maquiavel; 

Das virtudes cardeais à intraduzível virtù de Maquiavel; a revolução moral do 

Príncipe; a política com uma ética própria.  

4- Caracterize o conceito de soberania em Jean Bodin. 

A reacção a Maquiavel; o poder absoluto e perpétuo; a unidade e indivisibilidade; 

a República.  

 

GRUPO II 

Comente um (1) dos seguintes excertos à luz das ideias e autores estudados: 

1- “Depois do apóstolo Paulo a teologia política passa a ser concebida segundo três 

modalidades diferentes, geradas pelo triângulo da sua reflexão, o triângulo que une Deus, 

a Igreja e a política, ou seja, Deus, cristo e o império.” 

Merio Scattola, Teologia Política, p. 45 

 

O apóstolo Paulo; Transcendência, Cristologia e Projecto de Deus; as três tipologias 

de teologia política cristã; as doutrinas do poder político na Idade Média. 

 



 

 

2- “A construção política de Hobbes, coerente com a sua filosofia materialista, assenta sobre 

a ideia de que o verdadeiro estado de natureza é um constante estado de guerra – bellum 

ommnium contra omnes. (…) Nada mais falso do que o velho aforismo do homem animal 

político, do homem sociável por natureza. Os homens são naturalmente egoístas e 

desconfiados uns dos outros. O semelhante é o inimigo, ou pelo menos pode bem sê-lo – 

homo homini lupus –, e quem o seu inimigo poupa às mãos lhe morre” 

Paulo Merêa, Suarez-Grócio-Hobbes 

 

Do epicurismo ao pessimismo antropológico; o estado de natureza: egoísmo e guerra; 

a superação da natureza humana e a passagem para o Governo civil.  

 

Duração: 90 min. 

Cotação: Grupo I: 3 valores cada; Grupo II: 11 valores  

 

 


