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PROGRAMA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 2018-2019 

2.º ANO – 2.º SEMESTRE 

REGENTE: MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO 

 

 

Parte I – O Horizonte: o utilitarismo e o pensamento de Marx 

 

I – O utilitarismo 

1. As grandes linhas de força do pensamento político na passagem do século dezanove para 

o século vinte 

2. Atractivos do utilitarismo enquanto teoria política da moral: secularismo, 

consequencialismo e construtivismo 

3. Definições de utilidade 

4. Utilitarismo de regras e de actos 

5. Utilitarismo e separação das pessoas 

6. Utilitarismo enquanto teoria da igualdade e utilitarismo teleológico 

7. Utilitarismo e igualdade 

8. Utilitarismo e radicalismo: ontem e hoje 

 

II – Karl Marx 

9. Marx e o cânone ocidental 

10. A teoria materalista da história 

11. A teoria da mais-valia 

 

Parte II – Os liberalismos: Rawls, Dworkin e Nozick 

 

III – John Rawls: a justiça como equidade 

12. As novas vestes do contratualismo 

13. A justiça e o contrato hipotético 

14. Quatro partes no argumento de Rawls 
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15. As condições da posição original 

16. Os princípios da justiça escolhidos pelas partes na posição original 

17. Os princípios relativos aos sujeitos individuais 

18. A transformação pluralista de Rawls 

19. Crítica dos dois princípios da justiça 

 

IV – Ronald Dworkin: a justiça como igualdade responsável 

20. Igualdade e responsabilidade individual 

21. O liberalismo igualitário de Ronald Dworkin 

 

V – Amartya Sen: a justiça como aptidão  

22. Críticas ao liberalismo igualitário 

23. A perspetiva das aptidões 

 

VI – Robert Nozick: a justiça como titularidade 

24. Robert Nozick e o libertarismo: a crítica da justiça distributiva 

25. Continuação: a teoria da justiça como titularidade 

26. Continuação: o Estado mínimo e a utopia. 

 

VII – As reações perfeccionista e comunitarista 

27. O liberalismo neutral 

28. O liberalismo perfeccionista 

29. A crítica comunitarista: a pobreza do eu liberal 

30. Continuação: vínculos comunitários 

31. Continuação: justiça e pluralismo 

32. Continuação: justiça e igualdade, em especial o pensamento de Thomas Piketty 

 

Parte III – As conceções deliberativas da política 

 

VIII – Os fundamentos teóricos 

33. As conceções deliberativas da política: introdução 

34. Hannah Arendt e o republicanismo clássico 

35. Habermas: uma teoria discursiva da democracia 

36. A liberdade republicana 
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37. A crítica feminista 

 

IX – Aplicações no direito constitucional 

38. O republicanismo e o direito constitucional 

 

Parte IV – A crítica da modernidade 

 

X – Os fundamentos; a crítica conservadora 

39. O pensamento político da crítica da modernidade na sequência de Nietzsche e Max 

Weber 

40. A recusa da modernidade em Leo Strauss 

41. Alasdair MacIntyre e a impossibilidade filosófica dos direitos humanos 

 

XI – A crítica progressista 

42. Michel Foucault e a modernidade como projecto de poder. 

 

Conclusão Geral do Curso 


