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Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Teoria Geral do Estado 

2. PROFESSOR 

Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES) 

 Ciência Política e interdisciplinaridade, Estado e concepções, finalidades e 

características, Sociedade e Estado, Sociedade Civil, Organização da Sociedade, 

Presidencialismo e Parlamentarismo, Estado Federal, Democracia e Autoritarismo, 

Nação e Nacionalismo, Povo e População, Pensadores do Estado: Maquiavel, 

Hobbes, Locke e Rousseau.  
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5. POR QUE ESTUDAR TEORIA GERAL DO ESTADO 

 No mundo jurídico certamente trabalharemos NO, CONTRA ou PARA 

o  Estado. Conhecer sua estrutura, funcionamento e mecanismos de 

poder é fundamental para a atuação profissional nessa área. 

 O poder político está constantemente tentando burlar o Direito e cabe 

a nós evitarmos tais ações.  

 Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer 

com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela 

dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. (Art. 53, 

RGEAOAB) 

  Temas trabalhados nessas disciplinas caem em concursos. 
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6. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas do direito 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os comportamentos 

do ser humano. 

 Compatibilizar teoria e prática, proporcionando ao aluno, durante 

todo o curso, formação teórica sedimentada e interdisciplinar. 

7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

8. REGRAS 

 Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. Entrega 

de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Que palavras surgem na mente  

quando  escutamos a  

palavra política? 

 

O que é a política? 

 

Somos seres políticos? 
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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
  

 “O homem por essência um animal política.” (Aristóteles) 

 Ideia popular de política para o brasileiro. 

 Origem histórica do termo política (πολιτεία) 

 Conjunto de ações relacionadas à cidade/polis visando 

o bem comum (Grécia Antiga) 

 Nos dias atuais... 

 A política que muda os destinos de um país. 

 Constituição Cidadã de 88/ Assistencialismo/ Investimentos 

estrututais 

 Você é idiota ou político? (Mário Sérgio Cortella) 
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3. CIÊNCIA POLÍTICA   

 Conceito 

 Dedica-se a compreensão do exercício do poder político bem como os 

mecanismos de exercício do governo, que é a parte visível do Estado, 

além de idealizar as formas e sistemas mais adequados para 

determinada sociedade. 

 Ciência Política X Teoria Geral do Estado 

 TGE:  Seu objeto é o Estado, como pessoa jurídica dotada de um poder 

soberano e de um ordenamento jurídico visando o bem comum, em seu 

tríplice aspecto (jurídico,político e sociológico) 

 Ciência política se preocupa com os aspectos práticos do exercício desse 

referido poder, ou seja, o real e efetivo funcionamento do governo ou do 

exercício do poder político. 
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4. RELAÇÃO DA CIÊNCIA POLÍTICA E OUTRAS ÁRES DO SABER   

  

 Ciência Política e Filosofia  

 

 Os primeiros estudos da política foram efetuados por filósofos. 

 A filosofia política idealiza os modelos, a exemplo a democracia, e 

outras forma de exercícios de poder. Estabelece como as coisas devem 

ser. 

  As ciência política descreve as coisas como elas são, ou seja, usam a 

realidade para explicar a própria realidade. 
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4. RELAÇÃO DA CIÊNCIA POLÍTICA E OUTRAS ÁRES DO SABER   

  

 A Ciência Política e o Direito Constitucional 

 Dedica a compreensão da Constituição Federal, a lei mais importante 

de um país. Nela são definidos a origem do Poder Estatal, a forma de 

exercício desse poder, as limitações do poder estatal e os direitos 

básicos de seus cidadãos.  

 As bases de entendimento do Direito Constitucional estão na Ciência 

Política e sofrem influência direta desta última. 

 Exemplo: Quatro poderes da CF de 1824/Três poderes na CF/88 

 

   

A Ciência Política e a Economia 

Para visualizar o efeito da ciência política, concretamente na 

elaboração da CF/24,. 
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4. RELAÇÃO DA CIÊNCIA POLÍTICA E OUTRAS ÁRES DO SABER   

  

 A Ciência Política e a Economia 

 Economia é ciência que dedica-se, em termos gerais, a produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços. 

 As formas de emprego do poder político influenciam o 

desenvolvimento da economia de um Estado. 

 Exemplo I: Política monetária Brasileira 

 Exemplo II: Banco Central e instituições financeiras/juros 

 Exemplo III: Bolsa de Valores/ Eleições 2014 

 As reformas estratégicas para o Brasil e sua não implementação  
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4. RELAÇÃO DA CIÊNCIA POLÍTICA E OUTRAS ÁREAS DO 

SABER   

  

 CONCLUSÃO DA PONTO 01 

 Deixamos de ser espectadores ou comentaristas amadores da 

política para, a partir de agora, debater com ciência, 

fundamento e inteligência o futuro do nosso país! 

 

 Comentário Final: A maior parte dos Presidentes do Brasil 

tinham formação em Direito e atuaram como advogados. 


