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I. Defina “Ciência Política”. 

 

“A ciência política é indiscutivelmente aquela onde as incertezas mais afligem o 

estudioso, por decorrência de razões que a crítica de abalizados publicistas tem apontado à 

reflexão dos investigadores, levando alguns a duvidar se se trata aqui realmente de ciência”. 

(Bonavides, 2000, pag: 39) 

O reconhecimento de leis fixas ou invariáveis na Ciência política 

De forma resumida podemos assumir que a Ciência Política é o estudo do facto político, 

sendo este, de acordo com Maquiavel “todo o acontecimento implicado na luta pela aquisição 

manutenção exercício do poder na sociedade.” Podemos assim considerar que é a disciplina 

dedicada a estudar os problemas do estado e do poder político na atualidade, pois no que ao 

passado se refere, esse estudo fica a cargo da história. “A Ciência Política estuda, pois, a 

realidade política presente, sendo certo que ela se configura, em boa medida como política, ou 

seja, como um misto de arte e de técnica destinado a governar os povos”. (Lara, 2019, pag:34). 

Embora a Ciência Política tenha um campo de investigação devidamente estabelecido 

que é o fato político, não deixa de o partilhar com outras ciências sociais, tendo a sua análise 

um ângulo de visão diferente do Direito ou da Filosofia. Temos como outras Ciências do fato 

político: 

A História, enquanto ciência que estuda a atividade humana no passado pois às Ciências 

Sociais interessa a análise da história do presente, presente este, que deve ser entendido num 

sentido mais alargado. Esta ciência permite nos tirar lições do passado no sentido de saber o 

que funciona em termos de tendências.  

A Antropologia Cultural, enquanto ciência que estuda as sociedades primitivas atuais. 

Possui como objeto de estudo exclusivo um fenómeno político fundamental que é o mito. 

A Sociologia e a Sociologia política - A Sociologia dedica se ao estudo de fenómenos 

sociais nas manifestações gerais. A Sociologia Política estuda os fenómenos políticos, 

procurando induzir regularidades e uniformidades e tanto quanto possível formular leis e 

verificar tendências a estas inerentes, enquanto variantes específicas dos fenómenos sociais. 

Esta última aproxima-se da Ciência Política a tal ponto que podem ser consideradas como 

sinónimos e uma realidade indistinta, como o faz Bottomore, Tom, 1979, em Political 

Sociology, Londres, Hutchison, (citado por Lara, 2017, pag: 34). 
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O Direito Político estuda essencialmente o que é formal, a forma do poder. Uma das 

traves-mestra do conhecimento dos fenómenos políticos é conferida pela Ciência Jurídica 

através da sua visão normativa e institucional. 

A Geopolítica viu se conotada com propósitos ideológicos, principalmente por estudos 

levados a cabo na escola de Munique Heidelberg, com teses racistas nazis, com propósitos 

expansionistas do III Reich. Após a derrota do Eixo a Geopolítica ofuscou-se por duas décadas 

vindo a renascer na década de 60 relacionada com a Geoestratégia e a Ecologia, esta origina 

uma nova matriz política, a política verde. 

A Psicologia é trazida para a Ciência Política pela escola italiana (Pareto, Mosca e 

Michels) lançaram, apesar de muita controvérsia, a relação entre o mundo orgânico e o psíquico. 

Para a continuidade das democracias liberais do século XXI é essencial a transformação do 

marketing político e é aqui que a Psicologia Política ganha o seu espaço no domínio das 

Ciências Políticas. 

 

 

II. Distinga “Estado” de “Nação”. 

 

“Na obra, A Formação do Estado de Lawrence Krader, o autor conclui que «o Estado 

não tem uma única origem, senão muitas. Surgiu de forma independente em diversos lugares e 

em momentos diferentes. Formou-se de diversas maneiras: por conquista exterior, por 

desenvolvimento interno, ou por ambas as coisas em simultâneo. Apareceu em determinadas 

zonas geográficas como consequência da combinação de relações territoriais e consanguíneas”, 

(citado por Lara, 2017, pag: 155). Para Krader a Demografia está na base do surgimento do 

Estado, dado que o aumento do volume da população numa comunidade, sugere a presença de 

um órgão de governo central zelador do poder, não o dividindo com ninguém. Krader atribui a 

“dois bandos de antropólogos” opositores a esta matéria, as divergências académicas, segundo 

ele, o entendimento do primeiro grupo vai no sentido de que o Estado aparece partindo do 

princípio de que todas as sociedades são organizadas, sendo que o Estado surge onde se 

encontre uma sociedade humana. Deste primeiro bando surgem nomes como Eduard Meyer e 

W. Koppers situando-se Lowie na fronteira desta doutrina. Os outros grandes antropólogos, a 

exemplo Malinowsky, Stewart , Fortes e Evans-Pritchard, fazem parte do segundo bando, 

definindo que o surgimento do Estado apenas acontece em sociedades mais complexas, sendo 

este um instrumento especializado de domínio e controle da sociedade, exclusivamente por um 

comando central. Ainda assim coexistem dentro deste segundo bando os que defendem de 
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forma mais clara ou atenuada o evolucionismo unilinear, crendo no dogma da identidade do 

espírito, enquanto esta interpretação é rejeitada por outros, que preferem orientar se pela crítica 

do sociólogo americano, Franz Boas, sendo também esse o caso do nosso Professor doutor 

Jorge Dias. Portanto o Estado moderno segue o padrão Ocidental europeu, dominador através 

da expansão colonial e neocolonial e não é herdeiro de todos os figurinos de poder político que 

em paralelo descreveram as sociedades humanas e as suas culturas por séculos. Nesse sentido, 

o Estado tem origem na Pólis da Grécia antiga, da Cidade de Platão e Aristóteles, dos 

pensadores académicos que tratavam sobretudo da democracia ateniense, apesar dos escravos, 

dos estrangeiros ou da tirania espartana, apesar das diferenças de classes sociais. Derivando em 

segundo lugar do modelo imperial de Roma, tanto pelo conceito e da vivência da coisa pública, 

quanto pelo seu sistema fiscal, militar, administrativo e superestrutural em geral, da cidadania, 

do direito, sendo este extensivo à sociedade e da Língua e Cultura utilizadas como 

complementos integradores da organização política, influenciando a diversidade dos povos 

conquistados que a adotaram, principalmente o Ocidente após a queda do Império Romano. 

A genealogia do Estado moderno arrasou e esmagou qualquer outra tradição do poder 

político endógeno, tendo em conta que quando duas culturas se contatam, acontece 

transferência de cultura e comportamento bilateral, embora seja certo que o modelo dominante 

é o que se impõe. (Lara, 2017) 

 

Para Lara (2017), há duas grandes correntes sobre o conceito de Nação ambas possuem 

diversidade filosófica e são historicamente opostas. Uma é de tendência transpersonalista 

(objetiva) e a outra personalista (subjetiva). “À primeira na senda do Prof. Adriano Moreira 

chamaríamos de «corrente da Nação objectiva»”, (Lara, 2017, pag:226). Corrente esta que foi 

impulsionada por ilustres franceses como Augustin Thierry ou o conde J. A. Gobineau, deste o 

seu Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas (1853-1855), fez escola. Foram seus 

díscipulos os alemães Otto Ammon e Vacher de Lapouge sendo ambos autores de várias leis 

polémicas. Esta corrente objetiva viu materializada a sua conceção pelo nacional-socialismo, a 

componente germânica que nela assumiu lugar de destaque. Também em Portugal a referida 

escola teve a sua dose de aceitação, entre as décadas de 20 e 30 do século passado. Um dos 

principais autores com a sua curiosa obra “A Invasão dos Judeus”, foi Mário Sáa, (Lara, 2017). 

Oposta a esta tendência surge a «corrente da nação subjectiva», comummente 

denominada de «concepção latina». Ernest Renan surge como o seu principal defensor. A 

classificação de subjetiva e personalista é baseada na definição, de que esta, se encontra situada 

nos sentimentos íntimos dos indivíduos na medida da sua vontade. 



   

 

  Pág. 5 de 5 

 

Mazzini que se afirma pioneiro na síntese destas duas orientações, diz «uma nação é 

uma associação de todos os homens que, agrupados quer pela linguagem, quer pelo papel que 

lhes foi conferido pela história, quer por certas condições geográficas, reconhecem um mesmo 

princípio e caminham, sob um império de um direito unificado, à conquista de único objectivo 

definido» (Citado por Lara, 2017, pág.: 230). 

Cada processo histórico cultural é único e original, não podendo ser explicado de forma 

leviana por teorias simplicistas e baseadas em raças ou etnias que só dificultam a particularidade 

analítica de cada situação. A exemplo podemos ver a saída da crise portuguesa 1383-1385 como 

afirmação da Individualidade da Nação portuguesa quatro séculos após o seu nascimento, (Lara, 

2017). 

Após estes conceitos e visando distinguir “Estado” de “Nação”, podemos identificar 

cinco modelos, nomeadamente:  

O Estado nacional, em que o território Estado é coincidente com o da Nação. Como é o 

caso português. 

O Estado com várias nações, em que diferentes partes da Nação ou várias nações, 

coexistem sob o mesmo poder político. Sendo exemplos a Républica da África do Sul, a antiga 

Jugoslávia, a Bélgica e a Espanha. 

A Nação repartida por vários Estados, em que temos a nação árabe como exemplo. 

A Nação sem Estado, sendo a nação judaica, a polaca, os curdos e menos nitidamente, 

os ciganos da orla mediterrânica. 

O Estado sem Nação, em que está presente a entidade jurídica e política, sujeito de 

direito internacional, sem uma cultura própria subjacente, sendo o caso dos novos países da 

África Negra. 

Estado etimologicamente deriva do latim Status. Sendo o seu conceito clássico 

resumido à combinação do território, demográfica e estrutura política. Vulgarmente define-se 

Estado como a Nação politicamente organizada. Já o conceito de Nação que advém do latim 

natione e o seu significado centra-se na humanidade, nascimento, raça, espécie, tribo, etc. 
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