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Grupo I (10 valores) 

Responda a uma das seguintes questões: 

 

1 – Quais as características da soberania segundo Jean Bodin? 

 

Breves identificação e contextualização histórica do autor e da obra Os seis livros da 

República; a relevância do conceito de soberania e a emergência do Estado moderno; 

identificação e explicação do conceito de soberania segundo Bodin (poder indivisível e 

absoluto de fazer leis sem o consentimento dos cidadãos; caracterização nos planos interno 

e externo; papel da família; limitação pelo direito natural); recurso ao conceito romano de 

maiestas. 

 

2 – Razão de Estado 

 

Autonomia da política (natureza e história); 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; o debate com a moral cristã. 

 

3- O conceito de vontade geral no pensamento 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. 

 



Grupo II (10 valores) 

Comente uma das seguintes frases: 

 

1. “O homem nasce, como se demonstrou, com um título à liberdade perfeita e ao 

gozo ilimitado de todos os direitos e privilégios da lei natural, em igualdade com 

qualquer outro homem ou grupo de homens no mundo; tem, por natureza, o 

poder, não só de proteger a sua propriedade, isto é, a sua vida, a sua liberdade e 

os seus bens, contra as injúrias e investidas dos outros homens, mas também de 

julgar e punir as infracções à lei natural cometidas por outros …” 

John Locke, Dois Tratados do Governo Civil, 1689 

 

Contextualização histórica e influências; o pensamento político do século das luzes; as revoluções liberais; 

liberalismo ou liberalismos; principais autores; concepção do poder; soberania e formas de governo: soberania 

popular e soberania nacional; a instituição do poder limitado: divisão de poderes, obediência à lei, supremacia 

do poder legislativo; a liberdade; representação política; Constituições escritas. As ideias políticas de Locke.  

 

2. Compete, sobretudo, aos patrões e aos operários a sublime tarefa de procurar a 

solução para o problema social, recorrendo a todas as obras capazes de aliviar 

eficazmente a indigência e de operar uma aproximação entre as duas classes. 

Leão XIII, Rerum Novarum, 1891. 
 

 

A questão social no século XIX; identificação dos textos fundamentais; crítica do liberalismo e dos socialismos – 

em particular, do comunismo. Elementos fundamentais: a dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental; defesa das virtudes cristãs como resposta para a questão social; defesa da regulação justa das relações 

laborais: - o problema e a definição do “justo salário”; o direito ao descanso; a adequação do trabalho à pessoa e 

a rejeição da reificação da pessoa; o problema da greve; o problema da liberdade contratual nas relações laborais; 

a responsabilização do Estado enquanto legislador. A família como núcleo social e político; sociedade civil, 

solidariedade e subsidiariedade do Estado – em particular, o corporativismo. A doutrina social da Igreja no século 

XX – em particular, o contexto político da encíclica “Quadragesimo anno”. 

 

  

Boa sorte 

 


