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FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 

Exame de História das Ideias Políticas  

24 de Julho de 2020 (Turma TAN - Recurso) 

 

 

Grupo I 

Dos seguintes tópicos, desenvolva apenas dois: 

 

1. 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). 
 

2. Socialismo científico: 

Contextualização história; “questão social”; principais correntes socialistas (socialismo 

utópico, científico, de cátedra, de Estado) e principais autores, em especial Marx e Engels; 

caracterização do “socialismo científico”: influênciua e superação do pensamento hegeliano; 

materialismo histórico-dialéctico (infraestrutura/relações de produção e superestrutura); luta 

de classes; revolução e ditadura do proletariado; sociedade sem classes e fim do Estado. 

 

3. Doutrina Social da Igreja: 

Contextualização histórica: o final do século XIX; as cartas encíclicas e em especial a carta 
encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII; o anti-liberalismo e o anti-socialismo; a defesa 
da propriedade privada; a questão do salário justo; a defesa da ideia de concórdia vs luta de 
classes; a solução do corporativismo. 
 

Grupo II 

Das seguintes frases, comente apenas uma: 

 

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 
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de proteger a sua propriedade, isto é,a sua vida, a sua liberdade e os seus bens, contra 
injúrias e investidas dos outros homens, mas também de julgar e punir as infrações à 
lei natural cometidas por outros...” 

 
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. “Observam-se de um lado as desordens cada vez mais graves do individualismo, do 
socialismo e do parlamentarismo, laivadas de actuações internacionalistas, e diante 
de umas e de outras acentua-se a passividade dos Estados e a imponência dos poderes 
públicos no jogo das funções constitucionais. De outro lado o próprio instinto de 
conservação  desperta esforços no sentido do nacionalismo e do anti-individualismo, 
mas arrastados, na pendente natural das ideias e dos acontecimentos, para 
extremismos doutrinários e para ditaduras francas ou disfarçadas que, à parte da sua 
legitimação pelas necessidades do momento, representam uma anormalidade 
também.”  

António de Oliveira Salazar, Discursos, vol. I (Discurso de 30 de Junho) 

Identificação do texto e do autor; a caracterização ideológica da Ditadura Nacional; identificação e 

caracterização dos regimes políticos referidos no discurso; identificação das tendências políticas no 

contexto histórico do discurso – identificação dos factores de fraqueza do Estado e das reacções 

excessivas; em particular, identificação e caracterização dos extremismos doutrinários; identificação 

e caracterização de totalitarismo e autoritarismo; caracterização das posições ideológicas da Ditadura 

Nacional e do Estado Novo relativamente à natureza e funções do Estado; comentário do texto.  

 

 

Cotações: Grupo I: 5 valores/questão; Grupo II: 10 valores; 


