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FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 

Exame de História das Ideias Políticas  

25 de Junho de 2020 (Turma TB) 

 

 

Grupo I 

Dos seguintes tópicos, desenvolva apenas a dois: 

1. Sofiocracia; 

Pensamento político de Platão; contextualização cronológica; a teoria dos regimes na 
Antiguidade Clássica; a teoria dos regimes na obra de Platão (A República); governo pelos 
homens vs governo pelas leis; o rei filósofo. 
 

2. Soberania; 

A relevância do conceito de soberania na emergência do Estado Moderno; Os seis livros da 
República de Jean Bodin; 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). 
 

3. Totalitarismos; 

Contextualização histórica o segundo quartel do século XX e as experiências nazi, fascista e 
estalinista; características do totalitarismo: a subordinação do indivíduo ao Estado; ausência 
de pluralismo político; controlo estadual dos meios de comunicação social; manipulação das 
massas ou centralidade dos instrumentos de propaganda; violência e terror como métodos e 
instrumentos políticos. 
 

 

Grupo II 

Das seguintes frases, comente apenas duas: 

 

1. “Se o homem no estado de natureza é tao livre como se disse, se ele é senhor 

absoluto da sua própria pessoa e das suas posses, se ele é igual ao maior dos 

homens e não está sujeito a ninguém, por que razão renunciaria à sua 

liberdade, a esse império, e se sujeitaria ao domínio e controlo de outro 

poder?” 
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John Locke, Dois Tratados do Governo Civil 

 

Contextualização histórica e filosófica da obra de Locke; conceito de pacto social: a origem 

do poder político como acto da vontade individual; sociabilidade natural do homem; a noção 

de contratualismo nas doutrinas medievais do naturalismo político e na doutrina tomista da 

origem do poder político; o contratualismo da Segunda Escolástica (Vitória, Belarmino, 

Suárez); o pacto social no pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau; caracterização do 

estado de natureza; direito natural;  necessidade e efeito do pacto; valor da lei; liberdade e 

igualdade; contratualismo e constitucionalismo. 

 

2. “… o que é a democracia? A resposta parece muito simples. Traduz-se por “o 
governo do povo” e, à primeira vista, isto pareceria suficiente. Mas mesmo uma breve 
consideração diz-nos que esta é uma definição muito superficial e puramente formal. 
Quase todos os que usam hoje o termo “democracia” consideram que significa algo 
mais que uma mera forma de governo. Aproximar-nos-emos muito mais do cerne da 
questão se nos expressarmos em sentido negativo e definirmos a democracia como 
a ausência do governo de classe.”  
 

Eduard Bernstein, Os pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia  
 

Contextualização histórica: o final do século XIX; o socialismo de Marx e Engels; os 
contributos de Eduard Bernstein e de Karl Kautsky; a social-democracia e a crítica 
revisionista do marxismo (materialismo histórico-dialéctico, teoria da pauperização; o 
socialismo dentro do Estado; a transição pacifica e democrata); o problema do Estado e do 
poder político no socialismo marxista e a crítica de Bernstein (em particular, a questão da 
extinção do Estado); as diferenças relativamente às teses reformistas; a crítica leninista; a 
social-democracia na experiência política europeia no século XX. 
 

 

 

Cotações: Grupo I: 6 valores/questão; Grupo II: 8 valores; 


